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KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH  

BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,  

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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny,  

ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa,  

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@sp312.waw.pl 

3. Dane osobowe w zakresie zawartym w dokumentacji przetargowej i zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły 

Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny – 2020 r. 

4. Prowadzenie postępowań i udzielanie zamówień, na podstawie art. 4 pkt 27) Statutu Dzielnicowego Biura 

Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr XXXVII/943/2016 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego 

Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. 

Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

szkół i placówek oświatowych, jest zakresem działań Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga 

Południe m.st. Warszawy. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy– Prawo zamówień publicznych. Dane mogą 

być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm.). 

6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.) oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy. 
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7. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych 

bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma: 

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

2) prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem, że nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego;   

9. Osoba, której dane są przetwarzane przez DBFO ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych do organu nadzorczego. 

10. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje: 

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

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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OŚWIADCZENIE  
WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH1 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, siedziba Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w postępowaniu pn. ……………………………………………….…………………………………………………, nr 

sprawy……………………………………………………. 

 

 

 

…………………………..                ………………………………………… 

          (miejsce, data)        (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
1 UWAGA! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO, niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa. 
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