Klauzula informacyjna dla kontrahentów i podmiotów składających oferty
Zgodnie z 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:
Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów, tel. 15 8682035, e-mail:
looopat@pro.onet.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: lo.opatow@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i jej realizacji – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
4. W przypadku składania ofert Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym
z postępowaniem o wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy.
5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub przez okres określony
zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającego z przepisów prawa.
7. Podania przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu
związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty. Konsekwencją niepodania określonych danych
jest brak możliwości składania oferty. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
w przepisach prawa.
10. 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;

-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

