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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, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 
dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 
związanych z niniejszym postępowaniem, Pani/Pana danych osobowych jest: 
 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą, Waryńskiego 7, 72-

320 Trzebiatów, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Przedszkolu z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Słonia nad Regą, Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów: 
 Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 91 387 22 82 lub pisemnie na 

adres skrzynki elektronicznej: ido@it-serwis.com.pl, tel. 608059292 1. 
 Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 

bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych 
osobowych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszego postępowania. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z 
przedmiotowym „Ogłoszeniem o zamówieniu publicznym”, a w przypadku podpisania umowy 
będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja związania z niniejszym 

postępowaniem, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w 
szczególności w oparciu o art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, poz. 1669), 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego; 
c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
 podmioty świadczące pomoc prawną, 
 podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 
 podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 
 uprawnione organy i podmioty kontrolujące. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 
 przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczenia, 
 przez okres wynikający z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 

1303/2013 z dnia 17.12.2013 r., w przypadku zamówień współfinansowanych ze 
środków UE (jeżeli dotyczy); 

 do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji, w zakresie określonym w 
przepisach o archiwizacji - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. 
U. z 2011 r. nr 14, poz. 67); 

                                                             
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7. Osoba, której dane dotyczą posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo do 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 
uzasadnione jest, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje: 
 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 prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c. RODO; 

9. Podanie danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem udziału w niniejszym 
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w postępowaniu. 

 
 

                                                             
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami. 

 


