KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ,dalej
„RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3, im. Mikołaja

Kopernika, ul. Mokra 28/34, 95-200 Pabianice, tel: (42) 215-07-25, (42) 215-09-33,
fax: (42) 226-48-54, e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Sylwester Krawczyk, e-mail:
sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem o udzielnie
zamówienia publicznego pn.: „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3
w Pabianicach,” znak sprawy: SP3.2710.7.2018 prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ustanowionym
Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach
Nr 1/2015 z dnia 01.04.2015 r.*
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy upoważnieni z mocy prawa

w celu przeprowadzenia postępowania, do którego niniejsza informacja jest załącznikiem oraz
osoby lub podmioty, biorące udział w postępowaniu, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na ich wniosek;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy przez okres 10 lat.
Po tym terminie mogą zostać zniszczone, o ile stosowną zgodę wyda właściwy Dyrektor
Archiwum Państwowego zaś Administrator uzna, iż dokumentacja utraciła swoje znaczenie,
w tym wartość dowodową.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:



na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*;



na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:



w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;



prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

