
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego 

 

Realizując obowiązek 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) Zespół Szkół nr 12 w 

Lublinie informuje, że: 

1. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością 

przetwarzania przez zamawiającego szeregu danych osobowych, pośród których mogą być informacje 

identyfikujące np.: 

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie); 

4) wspólników lub członków organu zarządzającego wykonawcy (np. dane osobowe zamieszczone 

w informacji z KRK), 

5) osobę fizyczną skierowaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych przekazywanych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego będzie Zamawiający, a więc Zespół Szkół nr 12 w Lublinie (adres: ul. Sławinkowska 50, 

20-810 Lublin) (dalej: „Zespół Szkół” lub „My”). 

3. Zespół Szkół wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomocy przy 

przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych 

przepisów. 

4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się: 

1) bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną, pisząc na 

adres: zs12@iod.lublin.eu , lub też 

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na wskazany w pkt. 2 powyżej adres Zespołu Szkół. 

5. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego., zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ,,ustawa Pzp’’), co znajduje swoją podstawę prawną 

w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, 

dlatego odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 



7. Zespół Szkół nie będzie przekazywał zgromadzonych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmował będzie cały czas trwania umowy. 

9. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych wymienionych w ustawie Pzp jest 

wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zaś niepodanie tych danych skutkować będzie konsekwencjami określonymi również w 

ustawie Pzp. 

10. W odniesieniu do przekazywanych danych osobowych Zespół Szkół nie będzie podejmował decyzji, 

które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo 

żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne, na podstawie art. 16 RODO * ; 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych 

art. 18 ust 1 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** ; 

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych 

realizowane przez Zespół Szkół narusza przepisy RODO 

12. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

1) prawo żądania 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) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 

RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych 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 w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 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. 


