
Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 
 z dnia…………………………. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WYKONAWCÓW 

 

W związku z rozpoczęciem od dnia 25 maja 2018r. obowiązywania przepisów 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 w sprawie danych 
osobowych) uprzejmie informujemy, że: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 
       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  
      w Bartnikach ul. Miodowa 47, 96 – 332 Radziwiłłów, telefon: 46 831-02-18, faks: 46 831- 02-18,               
e-mail: spbart@op.pl 
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@cbi24.pl. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania o 
zamówienie publiczne pod nazwą „Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej – 
wyżywienie dzieci uczęszczających do placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach tj. Szkoły Podstawowej w Bartnikach i 
Przedszkola Publicznego w Bartnikach”, 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz każda osoba trzecia, która zapozna się z 
dokumentacją zamówienia publicznego, 
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną Zamawiającego co najmniej 5 lat, 
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkowało brakiem 
możliwości udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcia umowy, 
8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu, 
9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu, 
10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…..………………………………………………… 
Data i podpis Wykonawcy 

 
 


