KLAUZULA INFORMACYJNA
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
1. Administrator danych osobowych: Przedszkole Samorządowe w Ślęzie z siedzibą w Ślęzie, ul.
Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce.

2. W Przedszkolu Samorządowym w Slęzie powołany został Inspektor Ochrony Danych: Monika Kruczek,
z ktorym kontakt mozliwy jest poprzez adres email: iodps@przedszkolesleza.pl

3. Cele przetwarzania | podstawa prawna | czas przechowywania:

a) Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych
b) Archiwizacja danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | okres przechowywania: zgodnie z art. 78 ustawy
PZP przez okres 4 lat.
c) Realizacja umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy | 5 lat od
zakończenia umowy.
d) Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w przypadku wybranego oferenta | art. 6 ust.
1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą o
finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym, ustawą o
podatku od towarów i usług | czas przechowywania 6 lat

4. Odbiorcy danych:
a)

osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada jawności ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust.
1 rozporządzenia 2016/679 (szczególnej kategorii danych)
b) podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

5. Przysługujące Pani/Panu prawa
a)

Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP)
b) Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego
obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników)
c) Prawo żądania usunięcia danych
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego
obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania)
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki, 2 00-193 Warszawa

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

Oświadczam, że przekażę informację dla osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, iż obowiązek
informacyjny dla tych osób znajduje się na stronie internetowej https://www.przedszkolesleza.pl/rodo

