KLAUZULA INFORMACYJNA
GINT Grzegorz Jasiński
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Minister Inwestycji i Rozwoju

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się przepisy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej jako: „RODO”).
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami, które mamy
obowiązek przekazać Państwu jako administrator danych osobowych.
1. Administratorzy danych osobowych
1.1. Uprzejmie informuję, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:
1.1.1. Grzegorz Jasiński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GINT
Grzegorz Jasiński ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy
ul. Konopnickiej 18 lok. 40, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342922019, REGON: 120614545 (dalej
jako: „Współadministrator 1”);
1.1.1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22,
31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej jako:
„Współadministrator 2”);
1.1.1.Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
(dalej jako: „Współadministrator 3”);
1.1.2. zwani łącznie jako „Współadministratorzy”;
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1.1.3. Współadministratorzy, na podstawie art. 26 RODO wspólnie ustalają cele i sposoby
przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponoszą także oboje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
1.2. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem telefonu 12 633 33 67 korzystając z adresu
e-mail sekretariat@gint.pl lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej www.gint.pl
1.3. Mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
1.4. Mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iod@miir.gov.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych MIiR, Minister
Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4
1.5. Zadaniem Współadministratorów danych osobowych jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa oraz
poufności Państwa danych osobowych.

2. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych
2.1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy,
prowadzenia korespondencji, lub też prowadzenia innego rodzaju komunikacji.
2.2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, a to art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2.3. Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązującego
przepisu prawa, a to art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora
(np. w związku z ewentualnymi roszczeniami prawnymi lub w związku z nawiązaniem kontaktu i
prowadzeniem korespondencji z kontrahentem Współadministratora);
2.4. Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązującego
przepisu prawa, a to art. 6 ust. 1 lit c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze (np. w związku z przepisami
prawa podatkowego lub wymogami zawartymi w ustawie o rachunkowości).
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2.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do w celu zawarcia lub
wykonania umowy, prowadzenia korespondencji, lub też prowadzenia innego rodzaju komunikacji.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
3.1. imię i nazwisko
3.2. adres (miejscowość, ulica i numer budynku, kod pocztowy)
3.3. e-mail
3.4. numer telefonu
3.5. numer NIP
3.6. względnie numer PESEL

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych
4.1. Możemy ujawnić Państwa dane podmiotom współpracującym z nami. Wszystkie te podmioty
związane są umownym obowiązkiem zachowania poufności.
4.2. Możemy ujawnić Państwa dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i tylko w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy
prawa. Możemy również ujawnić Państwa dane

doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony

naszego uzasadnionego interesu, np. w związku z ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
5.1. Dane będą przetwarzane jedynie:
5.1.1. przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji innego rodzaju niż związanej
z przygotowaniem umowy lub wykonaniem umowy,
5.1.2. przez czas niezbędny do złożenia oferty i przygotowanie umowy,
5.1.3. przez czas niezbędny do wykonania umowy,
5.1.4. przez czas niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń lub roszczeń dotyczących
wykonania zawartej umowy,
5.1.5. przez czas niezbędny do przechowywania dokumentów dotyczących wykonania umowy,
w zakresie w jakim jest to obowiązkiem Współadministratora na podstawie przepisów prawa
podatkowego lub ustawy o rachunkowości.
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6. Prawa, które Państwu przysługują
6.1. Mogą Państwa w każdej chwili:
6.1.1. żądać dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
6.1.2. żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych (jeżyli posiadane przez nas
dane osobowe są nieprawidłowe);
6.1.3. żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych (żądanie usunięcia danych
zgłoszone w toku realizacji umowy wymaga wypowiedzenia umowy o współpracy, w jakim
wykonanie tej umowy wymaga przetwarzania danych, objętych żądaniem usunięcia);
6.1.4. żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych (np. zaprzestania
przetwarzania konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec tych
danych);
6.1.5. żądać przeniesienia przez nas Państwa danych osobowych obejmujące uprawnienie do
otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie
możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w
zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania
umowy lub na podstawie wyrażonej zgody;
6.1.6. sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych (w razie zaistnienia tzw.
szczególnej sytuacji, jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu
administratora);
6.1.7. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku uznania, że
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania
danych osobowych).

7. Aktualizacja klauzuli informacyjnej
7.1. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 14.12.2018 roku i może podlegać dalszym
zmianom.
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