
Klauzula informacyjna (RODO)  
dla podmiotów biorących udział w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że: 
  

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w przedmiotowym postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jest: 

Zespół Szkół nr 7 z siedzibą w 41-700 Ruda Śląska ul. Bujoczka 2, reprezentowany przez 

Dyrektora szkoły. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-maila iod@zsp7.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – w trybie zapytania ofertowego, stosownie do art.  2 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących 

przepisów prawa 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy z wyłonionym podmiotem, 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

 w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami danych osób 

działających w imieniu Wykonawcy, mogą być podmioty lub osoby uprawnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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. Osoba działająca w imieniu Wykonawcy w postępowaniu ma prawo do: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *; 

 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 przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział                     

w wykonaniu zamówienia naruszałoby przepisy RODO;  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem -  na zasadach określonych przepisami RODO, 

7. Osobie działającej w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,  nie przysługuje prawo: 

 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 danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. c) i b) 

RODO.  

8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w postepowaniu oraz  

wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest 

warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich 

podania będzie brak możliwości dokonania oceny oferty co będzie wiązało się z odrzuceniem 

oferty lub wykluczeniem z postępowania.  

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec 

nich profilowania, stosownie do art. 22 RODO 

10. Zespół Szkół nr 7 nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku                     

z postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego. 

*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  
**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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


