Załącznik nr 1 do wzoru umowy
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 Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Władysława Broniewskiego w Płocku
ul. Krakówka 4, 09-402 Płock (dalej: „Administrator danych”).
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 5 im.
Władysława Broniewskiego w Płocku
ul.
Krakówka
4,
09-402
Płock
jest
Tomasz
Skwarski,
e-mail:
tomasz.skwarski@zjoplock.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa
oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w
Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul.
Krakówka) w roku 2019.”

4. Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom,
które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity
- Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą
być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych,
upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom,
którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego
poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
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, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora danych
przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień
publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy zawarte w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia
umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 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.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

;

**

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

________________________________________

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

