
Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący: 

Zapytanie ofertowe w kwocie niższej niż 130 000 zł netto 

 

Zgodnie z art. 13 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informujemy: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Dziennego Domu ,,Senior +” 

z siedzibą w Pyskowicach, ul. Cicha 1, tel. (32) 724 54 79 

- wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

oraz prawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych poprzez korespondencję na adres 

podany powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: leszek@lx2.pl  

- Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wykonywaniem 
obowiązków prawnych związanych z realizacją zapytania ofertowego pod nazwą: Zakup 
9 osobowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Cichej 1 
w Pyskowicach w ramach projektu „MOBILNY SENIOR W PYSKOWICACH” współfinansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru 
D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”  (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c 
rozporządzenia), są to obowiązki wynikające w związku z realizacją obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  oraz 
w celu archiwizacji dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. Nie wyklucza się istnienia dalszych 
obowiązków prawnych stron. 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowań o w sprawie 

zapytania ofertowego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub 

obrony roszczeń, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 

archiwów zakładowych,  

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych dotyczących związany jest z udziałem 

w postępowaniu o zapytanie ofertowe; podanie danych jest niezbędne  

do realizacji zarówno postępowania jak i dalszych etapów czyli podpisania umowy i jej realizacji, 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu 

o przepisy o dostępie do informacji publicznej, włączając to systemy informatyczne 

pośredniczące, 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

- posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania własnych danych osobowych, 



• 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 

własnych danych osobowych, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO, 

 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

 

Wykonawca powinien (jeśli występuje taka okoliczność) wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba, że ma 

zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

………………………………….. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych 


