
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Lubelskiego  Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin. 

 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  z  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  poprzez:  email:
lco@lco.lublin.eu, iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bc RODO
w  celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:
„dostawę  krzeseł  biurowych na  potrzeby  Lubelskiego  Centrum Ekonomiczno-
Administracyjnego Oświaty” prowadzonym na podstawie § 6 Zarządzenia nr 3/2018
Dyrektora  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty
z dn. 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad postępowania przy
udzielaniu  zamówień,  których  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych
równowartości  kwoty  30  000  euro  wskazanej  w  artykule  4  pkt.  8   ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty w celu związanym
z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego - rozliczeniem, monitoringiem,
kontrolą,  audytem,  sprawozdawczością,  działaniami  informacyjno  –  promocyjnymi,
archiwizacją.  

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty kontrolujące albo
uczestniczące  w  procesach  realizacji  umowy,  a  także  inne  podmioty  lub  organy
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 5. Z  danych osobowych będziemy korzystać  do momentu  zakończenia  realizacji  celu
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu. 

 7. Posiada Pani/Pan: 
 7.1. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych

Pani/Pana dotyczących, 
 7.2. na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych

osobowych*, 
 7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,

 7.4. prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
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 8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
 8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych, 
 8.2. prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20

RODO,
 8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ٭
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy.
wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 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 
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