
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro 

 

1.  Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest IV Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 82, 35-036 Rzeszów, reprezentowany 

przez Dyrektora Szkoły. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 

iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO w związku  

z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych  

w celu udzielenia i wykonania zamówienia publicznego poniżej 30000 euro. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności – dane 

wykonawców, którzy złożyli oferty oraz dane zwycięskiego wykonawcy lub informacja  

o unieważnieniu postępowania zostaje opublikowana na BIP, a także możliwością dostępu  

do danych na zasadach przewidzianych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej. 

4. Dane dotyczące postępowań podlegają archiwizacji przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat od następnego roku  

po zakończeniu sprawy. 
5. 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;   

- na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia danych w przypadkach, gdy 

przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Podanie 

danych osobowych może być także warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych 

osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia zamówienia. 
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