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KLAUZULA INFORMACYJNA – zapytanie ofertowe  

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im.  Jana Brzechwy w 

Goleniowie, ul. Jodłowa 33 , 72-100 Goleniów. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za 

pomocą telefonu: +48 91 418 24 25; adresu e-mail: sekretariat@sp3goleniow.pl 

Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: 

bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres szkoły.  

Cel i podstawa przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego: rozpatrzenia oferty, 

ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot 

zapytania ofertowego.  

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza 

niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe.  

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy 

postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa. 

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych). 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją 

i wykonaniem ewentualnej umowy.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Pani/u prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w którym 

przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych 

danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie 

będzie miało wpływu na wybór oferty. 
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