SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12
09-402 Płock ul. Brzozowa 3

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w

Płocku

tel/fax 24 364 - 31 - 90(91)
e-mail sp12plock@go2.pl
______________________________________________________________________________________
Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna

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:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry ZimińskiejSygietyńskiej w Płocku, ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowe nr 12 w Płocku jest możliwy pod
adresem e-mail: iod@zjoplock.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu 24 zestawów komputerowych z
oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku prowadzonym w
trybie zaproszenia do złożenia oferty;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych w Szkole
Podstawowej nr 12 w Płocku. Podmiotami mogą być: Urząd Miasta Płocka, Zarząd Jednostek Oświatowych
Jednostka Budżetowa w Płocku.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Regulaminem, przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to warunek konieczny
do zawarcia Umowy .
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania - stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

