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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/-am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                                     /podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 
1) rozporządzenie 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 przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława 

Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok,                                                                          

e-mail: sp44@um.bialystok.pl .  

 wyznaczony jest inspektor ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych. Kontakt e-mail: 

iod@sp44.bialystok.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie: 

o art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, 

o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

 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; 

 w przypadku zawarcia umowy Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres 6 lat; 

 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;   

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, w związku z tym nie będzie Pani/Pan podlegał(a) decyzjom, które opierałyby się 

na takim przetwarzaniu, o czym mowa w art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO; 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO; 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie 

art. 18 RODO;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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