
Klauzula informacyjna dla oferentów/przedstawicieli 

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych oferentów oraz przedstawicieli oferentów 

przekazanych w ramach postępowania przetargowego jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 71 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 57, tel. 71 7986860, mail: 
sekretariat@sp71.wroc.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu: 
iod@sp71.wroc.pl lub listownie CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. 

 

3. Dane osobowe oferentów oraz ich przedstawicieli będą przetwarzane na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w 
celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Ustawa z dnia. 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) Prawo Zamówień Publicznych oraz 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w celu postepowania przetargu 
nieograniczonego na WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU. 

 
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu, tj. 

1) Gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania  przetargowego  są 
przechowywane nie dłużej niż przez 5 lat – Zamówienia Publiczne B5 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane oferentów będą publikowane w BIP i na stronie internetowej Administratora w 
zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków w zakresie postępowania 
przetargowego, lecz nie naruszającym wolności i praw osób fizycznych.  

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Oferentom/ reprezentantom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26.07.2016 r. j/w. 

 

Klauzule zamieszcza się: w edytowalnej wersji załączników do SIWZ, BIP oraz na stronie Administratora. 


