
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto 

 

Działając na podstawie art. 13 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 („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Hyżnem. Z Administratorem 

Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: Hyżne 103; 36 – 024 Hyżne oraz telefonicznie pod numerem 

telefonu: 17 22 95 005. 

 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, w osobie Pana Kamila Kędzierskiego z którym można się 

kontaktować listownie, na adres: Hyżne 103; 36 – 024 Hyżne, telefonicznie, po numerem telefonu: (+48) 733 040 110 oraz za 

pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@hyzne.pl 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i 

realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , 

których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: w celu zawarcia i 

prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest: sprawowanie opieki nad uczniami w autobusie szkolnym. 

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych 

osobowych. Istnieje także możliwość dostępu z uwzględnieniem zasady jawności postępowań w sytuacjach, gdy informacje o 

oferentach i wyborze najkorzystniejszej oferty są publikowane oraz możliwością dostępu na zasadach przewidzianych w ustawie 

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przez 5 lat.  

 

6. Przysługuje Państwu prawo do: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO 

prawo do sprostowania 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. Nie przysługuje prawo do 

usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d), lub e) RODO), 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane 

osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych 

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 

7. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe. Odmowa podania danych osobowych będzie wiązała się z brakiem 

możliwości realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3.   

 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 

9. W przypadku pozyskiwania w ramach postępowania i zawieranej umowy danych nie bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą, zgodnie z art. 14 RODO, dodatkowo informujemy, że źródłem tych danych jest wykonawca (np. poprzez wskazanie swoich 

przedstawicieli, podwykonawców, osób z określonymi uprawnieniami/doświadczeniem, osób do kontaktu, osób realizujących 

umowę). Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne, w niektórych przypadkach dane 

kontaktowe lub także dane dotyczące doświadczenia/kwalifikacji/uprawnień. 

 

………………………………………………………………………………………………. 
(data i podpis) 

mailto:iod@hyzne.pl

