
Załącznik nr  9 do Ogłoszenia 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  9  im.  Jana
Kasprowicza w Zakopanem, ulica Harenda 21, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18
20–68–277, fax (+48 18) 20–68–277, adres e-mail: sp9zakopane@poczta.onet.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w
Zakopanem  jest Pan Wojciech Gaździak, kontakt: telefon (+48 18 20 144 26 , adres e-mail:
rodo.zakopane@gmail.com;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.
„Przygotowanie  i  dostarczenie  na  potrzeby  stołówki  Szkoły  Podstawowej  Nr  9  im.  Jana
Kasprowicza  w  Zakopanem,  Harenda  21,  34-500  Zakopane  gorącego  posiłku:  obiadu
dwudaniowego  z  kompotem,  oraz  całodziennego  wyżywienia  dla  punktu  przedszkolnego:
śniadania, obiadu i podwieczorku”, znak sprawy: ZP.272.02.2018;

4. odbiorcami  Pani/Pana danych  osobowych  będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z dnia 24 sierpnia
2017 roku, poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

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

8. posiada Pani/Pan:
- na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO2;
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-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- 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 Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Ponadto zamawiający informuje,  że wykonawca ubiegając  się  o  udzielenie niniejszego zamówienia

publicznego  jest  zobowiązany do  wypełnienia  wszystkich  obowiązków  formalno-prawnych

związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z

RODO,  w szczególności  obowiązek  informacyjny  przewidziany  w art.  13  RODO  względem  osób

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13

ust. 4).

11. Ponadto wykonawca będzie musiał  wypełnić  obowiązek informacyjny  wynikający z art.  14 RODO

względem  osób  fizycznych,  których  dane  przekazuje  zamawiającemu  i  których  dane  pośrednio

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5

RODO.

12.  W celu zapewnienia,  że wykonawca wypełnił  ww. obowiązki  informacyjne  oraz  ochrony prawnie

uzasadnionych  interesów  osoby  trzeciej,  której  dane  zostały  przekazane  w  związku  z  udziałem

wykonawcy  w  przedmiotowym  postępowaniu,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia w

formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  3  do  Ogłoszenia)  niniejszego  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  oświadczenia  o  wypełnieniu  przez  niego  obowiązków  informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

 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 oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 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


