
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Zespół Szkół w 

Przegini z siedzibą w Przegini, Przeginia 403, 32-049 Przeginia tel/fax.123898014, e-mail: 

szkola@zsprzeginia.pl,  REGON: 350018569 NIP: 513-01-70-430. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

patrycja@informatics.jaworzno.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem dot. złożenia oferty 

cenowej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa 

w postępowaniu. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 
4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem dot. złożenia oferty cenowej i będą 

przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym wykonania 

Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w celu 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (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), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy PZP. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy.  
8. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. 
9. Posiada Pani/Pan prawo: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego praw; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO pod adresem: ul. 

Stawki, 00-193 Warszawa. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 
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