
Zał. nr 4 

Nozdrzec, dnia …………….. r. 

 

Klauzula informacyjna 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z dnia 04.05.2016 r.) informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół z siedzibą w Nozdrzcu, 36- 245 Nozdrzec 224, zwany dalej GZEAS. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, nazwa zamówienia „Dowóz dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec wraz z zapewnieniem opieki do 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie, filia w Hermanowej na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku wybrania Państwa oferty dane będą przetwarzane w celu podpisania  

i realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

3. Kategorie przetwarzanych przez GZEAS Pani/Pana danych osobowych to dane potrzebne do 

realizacji postepowania w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego oraz dane niezbędne do 

realizacji zawartej umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy, do czasu jej 

obowiązywania oraz do wygaśnięcia obowiązku archiwizacji. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email: inspektor.rodo.gzeas@onet.pl lub telefonicznie: 13 4398020 wew. 43. 

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z w/w klauzulą. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 

                                                                                           ………………………………………… 
                                                                                                               (czytelny podpis) 
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