
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Bursa Szkolna w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę e-mail: 

sekretariat@bursaostrowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych, mogą się Państwo kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@arx.net.pl. 

Cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit c) 

RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

w oparciu o zapisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa 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. 

Okres przechowywania 

danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących, do sprostowania Państwa danych osobowych, żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

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. 

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. 

Prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w sytuacji, gdy uznają Państwo, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza 

przepisy RODO. 

Informacja o dowolności 

lub obowiązku podania 

danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp. 

Informacje o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji i 

profilowaniu 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
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