Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego.
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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szlachetne Anioły ul. s, H. Herman 1, 27640 Klimontów, Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły ul. s.
H. Herman 1, 27-640 Klimontów oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Klimontowie przy
Fundacji Szlachetne Anioły ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów.
2. Kontakt: fundacja@szlachetne-anioly.pl tel. 505 482 322.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego dot. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla
dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Klimontowie / Szkoły Przysposabiającej do
Pracy w Klimontowie prowadzonych przez Fundację Szlachetne Anioły w roku szkolnym 2021/2022”.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja oraz obowiązujące przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne
lecz niezbędne do merytorycznego rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w ramach postępowania o
udzielenie zapytania ofertowego, a kolejno – do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało odrzuceniem Pani/Pana oferty.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. 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;
9.
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 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………….…………………………………
(czytelny podpis)

