
Załącznik do Umowy…………………………………. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. 

…………………………………………………………………………………………………... 

z siedzibą w…………………………………..  tel……………… email:……………………… 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr.:  

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest w szczególności: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, 

c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacja umowy, 

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione 

podmioty. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 
  (miejscowość, data)    (podpis składającego oświadczenie) 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o 

udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez  Wykonawcę 

Treść klauzuli  Sposób wprowadzania * 

Na podstawie art. 13 ust. 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

4.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, 

że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Stowarzyszenie Edukator z siedzibą w 

Łomży ul. Wojska Polskiego 29A ,18-400 

Łomża, tel. 86 215 04 63 , 
email: biuro@sosedukator.pl 
2.W sprawach związanych z danymi osobowymi 

można kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych w Edukatorze pod adresem email: 

biuro@sosedukator.pl lub pod numerem 

telefonu: 86 215 04 63. 
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona 

• Regulamin Zamówień Publicznych 

• Strona internetowa Zamawiającego, 
• Załącznik do umowy z Wykonawcą 

mailto:biuro@sosedukator.pl
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zostanie dokumentacja postępowania w celu 

przeprowadzenie ewentualnych postępowań 

kontrolnych i/lub audytu. 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

5,Obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6.W odniesieniu do Pani/Pana danych 

osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

7.Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu 

do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo 

do sprostowania Pani/Pana 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; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

  

8.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 

którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 


