
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
związanych z Zamówieniami Publicznymi PZP

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 os.obowych 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:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zamówień  jest:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
ul. prof. Władysława Szafera 2,19-300 Ełk;

b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan  skontaktować  się  z  lnspektorem
Ochrony Danych Osobowych u  Administratora za pomocą adresu e-mail: i_Q_d@rodo__.ęlk_.__Q_!_ lub pisemnie

na adres administratora,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1`lit. c RODO
d)odbiorcamiPani/Panadanychosobowychbędąosobylubpodmioty,którymudostępnion`azostanie
dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  przepisy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień

publicznych (Dz.  U.  poz.1919 z późn., zm.), dalej ,,ustawa  Pzp'';
e)   Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres   przechowywania  dokumentacji  z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) 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;

g)   w   odniesieniu   do   Pani/Pana   danych   osobowych   decyzje   nie   będą   podejmowane   w   sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)  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;
i) 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.

RODO (ograniczenia stosowania):
*   Skorzystanie   przez  osobę,   której.  dane  osobowe  dotyczą,  z   uprawnienia   do  sprostowania   lub

uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  ani  zmianą  postanowień   umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym

mowa w art.  18  ust.  1 rozporządzenia  2016/679,  nie ogranicza  przetwarzania danych osobowych do

czasu zakończenia tego postępowania.
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