
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OFERENTA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Kulejach z siedzibą w Kulejach ul. Szkolna 1, 42-134 Truskolasy. Z administratorem 

danych można się kontaktować: 

• pisząc na adres naszej siedziby,  

• za pomocą poczty elektronicznej: kuleje.szkola@gmail.com, 

• telefonicznie 783 992 038, 

2.  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc listownie na adres 

naszej placówki lub poprzez email: inspektor1@odocn.pl.  

3.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zaproszenia do złożenia oferty, 

rozpatrzenia Twojej oferty, której przedmiotem jest dostawa produktów żywnościowych 

do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach w celach 

archiwalnych oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie 

ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.  

5.  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, min. w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września  2001 roku, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe 

w imieniu Administratora, w związku z obsługą informatyczną. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Ci prawo żądania od 

Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, otrzymania kopii 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz prawo ograniczenia 

przetwarzania.  

7.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną 

w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

8.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9.  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uznasz, że przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

10.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 


