
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów 

prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków  

 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Klauzula informacyjna 

w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 

zdnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuzprzetwarzaniem 

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”,Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu 

w toku niniejszego zapytania ofertowego jest Burmistrz Goliny z siedzibą: ul Nowa 1, 

62-590 Golina. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail: 

inspektor@osdidk.pl, telefon 531 641 425. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenie kuchni dla Szkoły 

Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w procedurze wyboru wykonawcy 

 i dalej w związku z realizowaną umową; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa,  

w tym w szczególności przepisy ustawyz 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j .Dz.U.2018.1330 zezm). 

5. Daneosobowe będą przechowywanedo czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie 

umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy 

łączącej Zamawiającego zWykonawcą w ramach niniejszego postępowania 

prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania 

uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania posiadają: 

a) prawo dostępu do danych osobowych ichdotyczących, 

b) prawo do sprostowania danych osobowychich dotyczących, 

c) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 

1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, 

d) na podstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich 

dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie 

ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy. 

9. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdyktórakolwiek z tych osóbuzna, że przetwarzanie danych 

osobowychichdotyczących narusza przepisy RODO. 


