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Załącznik nr 2  
Do zapytania ofertowego 4/ZP5/INT/2022 

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej w ciągu roku 2023  
dla Internatu Zespołu Szkół Technicznych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. 
UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych w Płocku, adres: al. Kilińskiego 
4, 09-402 Płock, e-mail: zstrodo@zstplock.pl, telefon: (24) 364 27 30. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących  
na mocy RODO: iod@zjoplock.pl, telefon 24 364 89 34. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach: 
• zawarcia i realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO) – przez okres współpracy; 

• dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w 
zakresie niezbędnym do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres 
współpracy; 

• realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków 
wynikających  
z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym 
nastąpiło zdarzenie; 

• realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;`` 

• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw 
majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, 
zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy. 

4. Pani/Pana dane osobowe, administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/ Pana lub Pani/Pana pracodawcy/ 
podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Pani/ Pana dane osobowe stanowią, w zależności od rodzaju 
współpracy - dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte 
w posiadanych przez Panią/ Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie i są 
niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia zamówienia publicznego. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź 

w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może 
również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego 
polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  np. dostawcom usług 
teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom 
usług księgowych, prawnych i doradczych.  

7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
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9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii danych, a także ich 
sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, jak również sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 
administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

 

Dnia ..................................                                                     ............................................................... 

                                                                                             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 

 


