[Załącznik do zapytania ofertowego „RODO”
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym
z zapytaniem ofertowym do 30 000 euro, prowadzonym zgodnie z Regulaminem Zamówieo
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różaocu z siedzibą
w Różaocu Pierwszym 94, 23 – 420 Tarnogród.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję,
że: 1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Dyrektor ZSCKR w Różaocu,
zsarozaniec@op.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Beata Gałka,
3) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym zapytaniem ofertowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ZSCKR w Różaocu prowadzący
przedmiotowe zapytanie ofertowe.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania archiwum
zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy wynikającej z Rzeczowego
Wykazu Akt,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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
Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku zapytania
ofertowego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może
naruszad integralności protokołu oraz jego załączników.
*** 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 paostwa członkowskiego.

