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Załącznik  4 do zapytania ofertowego 

Niniejsza klauzula stanowi integralną część postępowania dot. usługi druku materiału szkoleniowego dla 
uczestników projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”  

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
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 jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej z siedzibą:  Zespół Szkół w Białej 

Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska,  
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej jest możliwy pod 

adresem email:iod@bialapodlaska.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, eRODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa, 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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; 

6. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 10 zgodnie z przepisami dotyczącymi 
archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

9. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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 ***;   
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, 
10. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 
 
 
 
…………………………, dnia …………………………………      …………………………………………………. 

podpis osoby składającej  oświadczenie 
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