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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest:  

1. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-

069 Wrocław, którą kieruje Prezes Izby. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: iod@wrocław.rio.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w sprawach 

dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w 

następujących celach: związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, związanych z 

dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, 

wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w 

tym celu przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia 

roszczeń wynikających z zawartej umowy tj. okresu 3 lat od dnia podpisania umowy 

sprzedaży,  

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) uzasadnione interesy realizowane przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową, będące podstawą przetwarzania, polegają na egzekucji 

roszczeń prawnych z tytułu nie wykonania dzieła. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w tym celu przez okres 3 lat. 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je 

na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 

oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas 

obligować do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony 

naszych interesów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w 

sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z 

obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl). 

10. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Brak 

wskazania danych osobowych wymaganych umową, uniemożliwi jej zawarcie. 


