
 

Klauzura 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 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 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 
169, 26-340 Drzewica, tel. 48 375 50 85: 500 070 418. 

· W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych  został 
powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem: tel. 
500070418. 

· Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym                                   
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu 
artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                  
w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169 w okresie od 02.09.2019r do 
20.06.2020r. 

· Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. 
· Państwa dane osobowe w  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika                      

w Radzicach Dużych są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, 
nie mniej bez ich podawania nie jest możliwa realizacja usług publicznych 
realizowanych w oparciu o przepisy prawa. Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz art. 6 ust. 1 pkt. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                 
i Rady Europy (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych. 

· Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych                          
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. 

· Dane mogą być udostępniane przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja 
Kopernika w Radzicach Dużych podmiotom publicznym z państw UE oraz 
państw trzecich do realizacji celów wynikających z przepisów prawa, w tym 
realizacji umowy na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej. 

· Dane osobowe będą przechowywane w  Archiwum Zakładowym zgodnie                         
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 



· Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
ograniczania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia danych osobowych. 


