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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Mechanicznych,  

ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl 

lub pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym  

z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia  

i prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest: dostawa komputera 

przenośnego - laptop 14,0’’ – 1szt. dla Zespołu Szkół Mechanicznych. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych osobowych:  

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. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach 

przewidzianych w art. 15 i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO); 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 

RODO; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Administrator naruszył przepisy RODO, 

7. Inne informacje:  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

nie będą profilowane. 
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