
Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne 

 

Działając na podstawie 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. U. UE. L. 

2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w 

Gdyni, adres do korespondencji: ul. Wolności 22b, 81-327 Gdynia, e-mail: 

sekretariat@iilo.edu.gdynia.pl  

2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: 

iod.edukacja@gdynia.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz jej realizacja, a  także udokumentowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i jego archiwizacja. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe  

w celu wykonania obowiązku prawnego (np. osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień 

publicznych), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów 

przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa - CUPSZ, dostawcy rozwiązań i asysty 

technicznych IT, operator pocztowy). W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania 

danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y. 

6. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania  

w oparciu o otrzymane dane osobowe.  

8. Czas przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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. 

9. Posiada Pani/Pan prawo: 



 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo ich sprostowania,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

11. W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących 

bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców), 

Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa 

w art. 13 i art. 14 RODO, w tym do przekazania odpowiedniej informacji o przetwarzaniu 

tych danych przez Zamawiającego. 

 

 

 


