Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Chorzowska 5

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół TechnicznoInformatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5,
− Pani/Pana dane osobowe:
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZSTI.250.1.2021,
(1. „Usługa fizycznego dozorowania osób i mienia w budynku szkoły na terenie
nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5”) prowadzonym
w procedurze zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość
zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
o Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz.
poz. 2019 z późn. zm),
− Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
− Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art.17
ust.3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w
art.20 RODO, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art.21
RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pni/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1
lit. c RODO.
− W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie
z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl.
− Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Agata Zelent – tel. 32 230 68 31, e-mail:
iod@zsti.gliwice.pl .
Przyjmuję do wiadomości:

Gliwice,
……………………………………………….
miejscowość, data

…………………………...
czytelny podpis

