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Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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”, Zamawiający informuje, że: 

14.1  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,  
ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 07 97 ; 

14.2  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem    
 ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju można kontaktować się pod adresem  
 email: iodo@zslbilgoraj.pl 

14.3 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wyłonienia Wykonawcy oferującego 
najkorzystniejsze warunki oraz zawarcia z nim umowy, realizacji  i rozliczenia zamówienia wyłączonego 
spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.  
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń;   

14.4 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe: 
1) W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na wyłonieniu 

Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarciu z nim i realizacji zamówienia oraz 
obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;   

2) W celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (dotyczy przetwarzania danych osobowych osób 
fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki 
cywilnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

3) W celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora na podstawie ustawy                                    
o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych (ustalenie i dochodzenie 
roszczeń) oraz ustawy o archiwizacji i archiwach państwowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu 
analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

14.5 Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe; 

• Imię i nazwisko, 

• Adres e-mail, nr telefonu, 

• Stanowisko służbowe, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa pracodawcy, 

• Nr pesel, nr NIP, 

• Adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności, 

• Informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej, 

• Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji                     
o Działalności Gospodarczej (CEiDG), 

• Doświadczenie zawodowe, 

• Wykształcenie, zawód, rodzaj i nr uprawnień zawodowych, 

• Nr rachunku bankowego. 
14.6 Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od Wykonawców składających oferty, w tym                                 

od Wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację zamówienia. 
14.7 Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawców jest warunkiem przyjęcia                               

i rozpatrzenia oferty. Skutkiem niepodania tych danych może być wykluczenie wykonawcy                                              
z postępowania i odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę. 

14.8 Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe: 
1) Pozyskane od Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze – przez 

okres 5 lat. 
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2) Pozyskane od Wykonawców, z którymi zawarto umowę lub podjęto współpracę bez zawierania 
umowy na realizację zamówienia – przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub współpracy,                  
a następnie przez okres 5 lat. 

3) Przetwarzane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres 
określony w tych przepisach. 

Po zakończeniu ww. okresów dane osobowe podlegają weryfikacji i brakowaniu, a następnie                                        
w zakresie w jakim wymagają tego przepisy o archiwizacji są przekazywane do archiwum. 

14.9 Dostęp do Państwa danych osobowych maja pracownicy i współpracownicy Zespołu Szkół Leśnych                       
w Biłgoraju. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT, i udostępniane instytucjom 
kontrolującym Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów oraz innym podmiotom 
uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne lub występującym do Zamawiającego                          
o wgląd do dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

14.10 Przysługują Państwu następujące prawa: 
1) Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 
2) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone                                              

w art. 18 RODO, 
3) Prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone                                             

w art. 17 RODO, 
4) Prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym 

formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest                              
to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi                                
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy z osobą, której dane 
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), 

5) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO), 

6) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
1) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

 
 


