
KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 
BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z 
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  O WARTOŚCI PONIŻEJ 

130.000 ZŁ 
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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica.  
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:   checak@wp.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości poniżej 130 000 zł, pn. Laboratoria Przyszłości   
nr sprawy 1/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę zestawu pomocy 
dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości” ; Podstawą ich przetwarzania jest zgoda 
oferenta wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu,  
a także przepisy prawa (tj. odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) , a także lit. c) RODO w powiązaniu z art. 2 ust 1. 
pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ), Ustawą z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740), Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) i Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz.U. 
2020 poz. 164). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania , gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacji zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postepowaniu o zamówienie publiczne jest 
dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia w nim udziału. Konsekwencją niepodania 
określonych danych jest brak możliwości udziału w postepowaniu.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma: 
1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
2) prawo do sprostowania danych osobowych; 
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, 

że przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;  
4) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje na 

podstawie przepisów prawa  
8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 105 w Świdnicy ma prawo wniesienia 

skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

  



 

OŚWIADCZENIE  
WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, siedziba Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Laboratoria Przyszłości , nr sprawy 1/2022 

 

 

 

…………………………..                ………………………………………… 
          (miejsce, data)        (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 


