
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro 

 

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”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. 

Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie z  siedzibą przy  ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów 

reprezentowane przez Dyrektora. 

 Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod1@erzeszow.pl lub korespondencyjnie na adres administratora. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w związku z art. 43 i  44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro: dostawa i 

montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz przeszkolenie personelu w 

zakresie obsługi ;  

- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 

udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i 

prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest: dostawa i montaż 

wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz przeszkolenie personelu w zakresie 

obsługi ;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 

pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.; 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

poniżej 30 000 euro.;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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 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 **;   

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

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

przepisy 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, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

Do podpisywanej umowy: 

Oświadczam, że1: 

1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

                                                        ….…..……………………..............     

                                                              (data i podpis wykonawcy) 

 

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w 
ogłoszeniu o zamówienie. 

 

                                                           ….…..……………………..............     

                                                              (data i podpis wykonawcy) 

_____________________ 

* 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. 

                                                           
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa 
 


