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Załącznik nr  5 

Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe w postępowaniach wyłączonych                         

ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  

1. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu 

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 osobowych); Dziennik Urzędowy 

UE L 119  z 04.05.2016 s. 1; (zwanego dalej: „RODO”), informuje, że Zamawiający 

będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę (tj. adresata zapytania ofertowego) 

dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych                       

do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeń 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z czynnościami zmierzającymi                     

do zawarcia, a docelowo realizacji umowy wynikającej z zapytania ofertowego 

dotyczącego „ Modernizacji świetlicy w miejscowości Brzeźce”, w celu i w zakresie 

niezbędnym dla zawarcia oraz prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

2.    Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, że zostali poinformowani o tym, 

że: 

a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest 

Prezes OSP Brzeźce, adres: Brzeźce 134, 08-540 Stężyca; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się  pod adresem email: brzezceosp@gmail.com; 

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zapytania ofertowego będą 

przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu działań zmierzających                      

do zawarcia, a następnie wykonania umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit c) 

RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze               

w zakresie realizacji zapytania ofertowego w postępowaniu, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 2019, ze zm.); 
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d) Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych 

umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora 

w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie przedmiotu 

zawartego w zapytaniu ofertowym; 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania 

ofertowego oraz zawartej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 

f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach i warunkach 

wynikających z RODO; 

g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy 

(niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu 

przetwarzania). 


