
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ przy

udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30     000 euro   

 Postępowanie nr NP/214/D/SP7/18

Załącznik nr 4 

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. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA  PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO 
(„c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” ) oraz w sytuacji
gdy będzie podpisywana umowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO („b) 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)  w celu  realizacji  zadań  związanych  z postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie  art.  4 Punkt 8 ustawy Pzp     („  zamówień  i  konkursów,

których  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  30 000  euro”), oraz  na  podstawie
wewnętrznych regulacji (zarządzenie Burmistrza) w sprawie regulaminu  dot.  zamówień publicznych,

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o nazwie:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) 

dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego ul. Spacerowa 2, 

41-253 Czeladź  od 2 stycznia 2019 r do  31 grudnia 2019r.

4. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych
przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną
udostępnione  w oparciu  o  przepisy  ustawy z  dnia  6  września  2001  r.  o dostępie  do  informacji
publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn.zm.) 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub
innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator
Danych Osobowych.

6. WYMÓG PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz
możliwością podpisania umowy na realizację zamówienia. 

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 
W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pani/Pan:



a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*(1);
c) 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 *(2);  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. BRAK PRAW DO USUNIĘCIA, PRZENOSZENIA I SPRZECIWU
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO*(3)  prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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. 

*(1) skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o udzielenie  zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.

*(2)  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.

*(3)  prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie w jakim jest niezbędne : 
- do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, któremu podlega administrator; lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych 
zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni 
realizację celów takiego przetwarzania;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).


