
 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Zadanie 2  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, ul. 

Kościuszki 5, 44-200 Rybnik; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku jest Pani Joanna 

Moćko kontakt: e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl, tel.: 32 422 18 13; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – Zadanie 2 dostawa trzech 
specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych 

 Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach 
archiwalnych i statystycznych, a także będą przekazane i przetwarzane przez Operatora Zespół Szkół 

Technicznych z siedzibą w Rybniku, ul. Kościuszki 5, 44-200 Rybnik, NIP:642 314 78 02 w celu 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla Osi Priorytetowej nr XI: Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania 11.2.: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie 
szkolnictwa zawodowego - RIT dotycząca realizacji projektu pn.:"Innowacyjne metody nauczania 
w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Rybniku"  w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 

udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno – promocyjnych,   

 Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia 
w Gminie Rybnik czynności kontrolnych oraz audytowych;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 ;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Zostałem poinformowany o danych zawartych w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) 

w związku z realizacją wymogów 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 „RODO”).  



 

 

……………………………………………………………..  

   (data i podpis) 


