Załącznik nr 3 do Umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Zgodnie
z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej „RODO”) informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, adres: 30-059,
ul. W. Reymonta 20; tel. 12 341-85-09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych
z ochroną danych osobowych można kontaktować się z IOD, kierując korespondencję na
adres: iod@zim.krakow.pl.
3. Dane osobowe zostały przekazane przez ….. (w tym miejscu Wykonawca wskazuje swoje dane
kontaktowe), w związku z realizacją umowy nr …… (w tym miejscu Wykonawca wskazuje numer,
pod jakim umowa została zarejestrowana przez Zamawiającego) z dnia …...
4. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przetwarza: ….. (w tym miejscu Wykonawca wskazuje
dane osobowe przekazane do Zamawiającego).
5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania umowy wskazanej w pkt 4,
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest związane
z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust.
1 lit. b, c i e RODO).
6. Przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności regulujących wykonywanie umowy wskazanej w pkt 4, prowadzenie procesu
inwestycyjnego, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, gromadzenie i przechowywanie
dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie i przechowywanie
rozliczeń podatkowych, a także kwestie związane z archiwizacją.
7. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z przyjętego zarządzeniem nr 14/2018 Dyrektora
Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie z dnia 24 grudnia 2018 r. jednolitego rzeczowego
wykazu akt i jest określany z uwzględnieniem celu, dla jakiego dane są przetwarzane.
8. Administrator wdrożył stosowne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
dla przetwarzanych danych osobowych.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej oraz nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w każdej chwili może
skorzystać z przysługującego prawa do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Ponadto osobie, której dane osobowe są
przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy zna, że dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Z uwagi na
publiczny charakter zadania, w związku z realizacją którego dane osobowe są przetwarzane oraz
w związku z koniecznością wywiązywania się przez Administratora z obowiązków ustawowo
przewidzianych prawo do usunięcia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu nie przysługują.

………………………………………………
(data i podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą
informacyjną)

