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Klauzula informacyjna RODO
' Zgodnie zRozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietria201.6 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zklt z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE

(og61ne rozpotz1dzenie o ochronie danych, RODO) informujg, ze:

1. Adminishatorem Paru/Pana danych osobowych jest Dyrektor VII Liceum

Og6lnoksztalc4cego im. Nauczycieli Tajnego Nauczanial5-743 Bialystok ul. WierzbowaT,
zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: i"nsp"--e,ktor@k*nsqlafin--
gXqlico.pl

3. Dane osobowe bgdE przetwarzane w celach zwi1zanych z przeprowadzeniem

postgpowania w trybie przetarguDz.U.2022.0.1710 t.j. - Ustawaz drial1,wrze(ria2}l9 r.

- Prawo zarn6w iefi publicznych' 4. Dane osobowe bgd4 przetwarzaneprzez okres niezbgdny do przeprowadzeniaprzetarga,
w tym takLeprzez okres ewenfualnego wykonywania roszcze(rzwi4zanych z udzieleniem
zam6wienia. Podania danych osobowych jest niezbgdne do przeprowadzeria
postgpowanra i p61ntejszego zawarcia umowy, zaS ic};. nie podania bgdzie skutkowae
niemozno6ci4 realizacji umowy, za co Administrator Danych nie ponosi
odpowiedzialno6ci.

5. W zwi4zku z przetwarzaniem przez Administratora Danych, Pani/Pana danych
osobowych, przysluguje Pani/ Panu prawo do:

1) dostgpu do tre6ci danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzei,eniem,

2e udostgpniane dane osobowe nie mogA ujawniad informacji niejawnych,
ani naruszai tajemnic prawnie chronionych, do kt6rych zachowania zobowiqzany
jest Administrator Danych;

. 2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3) usunigcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostalych przypadkach, w kt6rych Administrator Danych
przetwarza dane osobowe na podstawie przepis6w prawa, dane mog4 byi usunigte
p o zakoiczeniu okresu archiw izacji;

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
5) przeniesienia danych na podstawie art.20 RODO
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,

z zastrzeLeniem, ze nie dotyczy to przypadk6w, w kt6rych Administrator Danych
posiada uprawnienie do przetwarzatia danych na podstawie przepis6w prawa.

6. Paru/Pana dane osobowe nie bgd4 przekazywane do parlstwa fizeciegof organizacji.
7. Paru/Pana dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautornatyzowany w tym r6wnie|

w formie profilowania tzn. zadne decyzje wywoluj4ce wobec osoby skutki prawne lub
w podobny spos6b na nia istoturie wplywaj1ce nie beda oparte wyl4cznie

' na automatycznyrnprzetwarzaniu danych osobowych iruewi4il4sig z tak4 automatycznie
podejmowan4decyzj4.
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