
Załącznik nr 8 
   
   

dotyczy: Modernizacja korytarzy i klatki schodowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie 

 W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem 
nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

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:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Porębie - Małgorzata Dychus, 42-480 Poręba ul. Wiedzy 3, tel. 32 67 
71 074 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący 
sposób: 

- pod adresem poczty elektronicznej: podstawowa_2@op.pl; 

- pisemnie na adres siedziby Administratora; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO z uwagi na 

to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy o roboty budowlane związane z zadaniem (zamówieniem) pn.: Modernizacja korytarzy 

i klatki schodowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie 

tj. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie powyższego zamówienia z Pani/Pana 

udziałem, jak również do późniejszego wykonania powyższej umowy w przypadku gdy będzie 

Pani/Pan jej stroną 

   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz ewentualnego zawarcia umowy o roboty budowlane;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 
RODO1;   

 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 Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 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 
państwa członkowskiego. 


