
 

Załącznik Nr 4 

do Zapytania Ofertowego  

Zs4.274.35.2021 

z dnia 23 listopada 2021 roku 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Ziemi , adres kontaktowy: Nadróż 1, 87-515 Rogowo 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów 

prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa  produktów spożywczych dla Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej  w Nadrożu na rok 2022.” 

3. prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego stosownie do ustawy z dnia 11 września 2019 roku  

Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane lub zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych, 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.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa:  

1) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody ma 

Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem)  

z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych 

przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą 

przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub 

jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak 

możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych 

jest dobrowolne. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie 

przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
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