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Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: 

„Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z zasilaczami ATX, myszami USB i 

klawiaturą USB, na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych”  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 

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 95/46WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 774612225; 

2) Inspektorem danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich jest 

Pani Monika Frejlich, kontakt: iod@powiatstrzelecki.pl , tel. 77 440 17 82 Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z 

zasilaczami ATX, myszami USB i klawiaturą USB, na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych” 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp); 

3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, który jest 

załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego Nr 644/2018 z dnia                       23 

sierpnia 2018 r.; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. 

5) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

wynika z  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, który jest załącznikiem do Uchwały 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego Nr 644/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.; 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) 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 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/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) 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. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora  

lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy. 

*** 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 państw członkowskich.   
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