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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej, jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z siedzibą w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 

Zduny. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych  

poprzez e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl  lub pisemnie na adres: Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie,  

Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny, nr tel. 46 838 74 95 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze, w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego którego przedmiotem jest: „Wykonanie instalacji zbiornikowej gazu  

i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku internatu Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019  

roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 i z 2020 r. poz. 1492 

i 2275), dalej „ustawa Pzp”, jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74  

ust. 1-2 i ust. 4 ustawy Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

zgodnie z którym Zamawiający przechowuje protokół postępowania  

wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; zgodnie  

z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli okres obowiązywania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 
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protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku  

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa 

do sprostowania lub uzupełnienia 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 postepowania oraz jego załączników; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

naruszałoby przepisy RODO; 

e) Zgłoszenie żądania, w zakresie wskazanym w ust. 7 lit. a-c: 

- nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

niniejszego postępowania; 

- w przypadku, gdy spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający  

nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO; 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(18)ust(2)&cm=DOCUMENT
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- 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;  

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane  

lub w inny sposób przetwarzane,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych,  

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem,  

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa;  

b) przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki:  

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej  

z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą 

osobę,  

-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

 -  zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją,  

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  

przez Administratora,  

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności  

gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;  
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9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

 

Uwaga: 

W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym  

do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego; 

➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

 

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych 

osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  

 


