Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zapytania ofertowego nr
02/12/2018 na dostawę artykułów biurowych podaję niniejsze informacje:
Zgodnie z art. 13 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
(zwanej dalej RODO) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego informuje, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza
Wielkiego, 42-500 Będzin, ul. Wolności 51, zwanym dalej Szkołą Podstawową nr 2 im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie, tel. 032 267-38-36, e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl;
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie
danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: wozniakmarek@op.pl).
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. zapytania ofertowego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia
RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby fizyczne i podmioty, którym zostaną one
udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjnoarchiwalnych dotyczących przechowywania dokumentów dotyczących realizacji zamówienia.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
12. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. zapytania ofertowego jest wymogiem
umownym; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; konsekwencją niepodania danych
jest nieuwzględnienie oferty przez Zapytującego.
1.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przekazania ww. informacji osobom, których dane
Pani/Pan podała/podał.

……………………………
(podpis)

