
 
Załącznik Nr 4 

do Zapytania Ofertowego  

nr ZSCKR.274.07.2023 
z dnia 23.03.2023 roku 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania   ofertowego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie 
informujemy że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu , adres kontaktowy: Nadróż 1, 87-515 
Rogowo 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@zs4nadroz.pl  lub pisemnie na adres siedziby 
administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu 

przeprowadzenia zapytania ofertowego  na przeprowadzenie zamówienia pod nazwą „Zakup 
wraz z dostawą nawozów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w 
Nadrożu- część 3” oraz zawarcia umowy. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty przewidziane w przepisach 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach ustawy z 6 września 2001r.  o 
dostępie do informacji publicznej. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji i rozliczenie zamówienia 
oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń chyba, że  przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne  w   uczestniczeniu                                
w  procedurze wyboru   ofert. 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 
c) 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, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;   

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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;  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwa obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu ofertowym, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO. 
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