OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
w ramach uczestnictwa w postępowaniu zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 RODO , informuję , że :
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 1 z
siedzibą: Głowno 95-015 ul. Wigury 7, reprezentowane przez Dyrektora. Może się Pan/Pani z
nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail mp1@glowno.pl, telefonicznie pod
numerem 42 7191085 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą :
- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia : na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę art. żywnościowych poniżej 130 000 tys zł
netto do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie od 1.09.2022 do 31.08.2023 r.
- na etapie zawierania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i
prawidłowego wykonania umowy której przedmiotem jest : Zakup i dostawa art.
żywnościowych poniżej 130 000 tys zł netto do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty ,którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na zasadach dostępu do informacji publicznej :
- podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
- podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt
3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania .
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani
dotyczących.
12)Podanie przez Siebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Głownie i ma na celu zawarcie umowy , konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwość zawarcia umowy.
13)Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu

………………………………………………..
potwierdzam zapoznanie się z kluzulą

