
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
dotyczącego zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno 
ul. Reja 6 – etap II”. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 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 przepływał takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/467 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO 
informujmy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich, ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa;   
tel. 34 322 33 84, e-mail: biuro@spsk.edu.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Merdzik,  
tel. +48 509 501 910, e-mail: iod@spsk.edu.p 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 Ust. l lit. b RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania 
ofertowego nr 1/2022 na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek szkoły SPSK Kutno 
ul. Reja 6 – etap II”. 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym 
należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także 
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

6. Posiadają Państwo prawo do:  
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
2) prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 
osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne 
do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować 
niemożliwością zawarcia i realizacji umowy. 

9. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

osobowych*. 
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**,  
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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. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo do 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) na podstawie art. 21  RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. l 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. 
 


