
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla uczestników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania 

ofertowego 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego będzie Szkoła 
Podstawowa nr 48 w Łodzi, zwana dalej Szkołą. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący 
sposób: 

 listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Rydzowa 15, 91-211 Łódź 
 poprzez e-mail:       kontakt@sp48.elodz.edu.pl  
 telefonicznie:          42 652-03-60 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail:  
sp48@inspektor-rodo.com.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy 
związane z przetwarzaniem danych przez Szkołę, w tym dotyczące realizacji praw osób, których dane 
są przetwarzane.  

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest:  

 zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), 

 podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Okres przechowywania danych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
W przypadku zawarcia umowy, dane przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia okresu jej 
obowiązywania. 

5. Odbiorcy danych 

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie 
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności.  

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie 
publiczne mogą być podmioty z którymi Szkoła Podstawowa nr 48 zawarła umowę lub porozumienie 
na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub 
archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do 
możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego 
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 



6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być 
przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5. 

7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej,  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem 
ochrony danych – dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2. 

8. Obowiązek podania danych 

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie w jakim: 

 jest Pan/Pani osobą składającą ofertę w odpowiedzi na zapytanie nr …………………………………… 
i podane dane osobowe służą identyfikacji podmiotu składającego tę ofertę, lub 

 podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub 
współuprawnioną) do reprezentacji podmiotu/podmiotów składających ofertę czy inne 
dokumenty w odpowiedzi na zapytanie nr ……………………………….., lub 

 podane dane osobowe identyfikują Panią/Pana jako osobę uprawnioną (lub 
współuprawnioną) do reprezentowania podmiotu/podmiotów składających ofertę przy 
zawarciu z tym podmiotem/podmiotami umowy na realizację usługi stanowiącej przedmiot 
tego zapytania (jeżeli umowa taka - z udziałem Pana/Pani danych osobowych - zostanie 
zawarta) 

– ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, o którym mowa w punkcie 3. Konsekwencją ich 
niepodania jest niemożność skutecznego ubiegania się o zamówienie z zapytania nr …………………………  

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody 

W każdym czasie, jednak przed zawarciem umowy, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie 
danych, wysyłając odpowiednią informację tradycyjną pocztą na adres podany w punkcie 1, lub 
dostarczając ją do sekretariatu Szkoły. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Cofnięcie zgody nie może nastąpić po ewentualnym zawarciu umowy – zgoda nie będzie wówczas 
podstawą przetwarzania danych. 


