Załącznik 2
Klauzula informacyjna RODO
w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego
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) dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im.
Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok, reprezentowana
przez Dyrektora placówki, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
inspektor@kancelaria-explico.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie
remontu świetlicy i łazienki na parterze budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku, tj. w procedurze wyboru Wykonawcy i dalej w
związku z realizowaną umową.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego
prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację
przedsięwzięcia i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i
wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego
postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jednakże odmowa ich
podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Administrator Danych;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych
przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji;

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie
art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których
Administrator Danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w
podobny sposób na nią istotne wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną
decyzją.

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej
……………………………………………………….
(data i czytelny podpis)

