
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 i 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, str. 1, ze zm.), zwanego RODO, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. 

Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok; 

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Technicznych im. 

gen. Władysława Andersa w Białymstoku – inspektor@kancelaria-explico.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia 

umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym 

w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta) lub ułatwienie 

kontaktu z oferentem; 

4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do 

informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów 

powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów 

prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat; 

6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za 

nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec 

przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
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