
 

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Staszica w Tuchowie 
w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.                                                                                                                                          

Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi 

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 „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w Szkole Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie ww. celu oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
zs.tuchow@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 
Tuchów. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez  email: anna.samelzon@gmail.com 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. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).                                                                                                                                         

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.                   

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

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. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

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 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO;  

Nie przysługuje Pani/Panu: 
• 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 prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od 

Pani/Pana. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH   

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących 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.                             

PRZEKAZYWANIE DO 

PAŃSTWA 
TRZECIEGO/ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 
 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU DECYZJI                                      

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
 
                                                                        


