
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych– zapytanie ofertowe  
 

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:  

 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą 

w Łodzi przy ul. P. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, kontakt 

tel.: 426730125, e-mail: kontakt@zso1.elodz.edu.pl 

 1.2. Został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo 

kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zso1.elodz.edu.pl 

 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze 

zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 

euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 z późn. zm.). 

 1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 

września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów ogólnych.  

 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

 1.6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest 

dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty 

Wykonawcy. 

 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 1.8. Posiada Pani/Pan: 

 1.8.1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 1.8.2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 1.8.3) 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; 

 1.8.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

 1.8.5) 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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