
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

dla zleceniobiorców i kontrahentów 

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: „RODO"), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja z siedzibą przy ul. Mickiewicza 90, 38-213 Kołaczyce. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przez Administratora 

zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu 

realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej (umowy 

zlecenia, umowy o dzieło), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 

cywilny, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c) RODO. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, 

wykonywania czynności objętych umową oraz obowiązków zleceniodawcy związanych z 

wypłatą wynagrodzenia za wykonane czynności/dzieło. Ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność zawarcia lub wykonania umowy. Przetwarzanie danych osobowych związanych z 

zawartą umową jest wymogiem ustawowym wynikającym z m.in. z ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. kodeks cywilny, a także przepisów związanych z realizacją obowiązków rachunkowych 

(ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), obowiązków podatkowo-składkowych, 

obowiązków archiwizacji danych itp. W przypadku danych osobowych, które przekaże nam 

Pan/Pani dobrowolnie - podstawą legalizującą ich przetwarzanie będzie zgoda na 

przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na warunkach określonych w art. 7 RODO. 

4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w pkt. 3). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania 

na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na 

podstawie umów powierzenia danych osobowych itp. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe  nie będą wykorzystywane w procesach 

automatycznego profilowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO, 

• prawo żądania usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO, 

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest 

zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO. 


