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Zgodnte z Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwiefiia 20'l'6 r'

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zka z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego ptzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE

(og61ne rozporu4dzenie o ochronie danych, RODO) informujg, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor VII Liceum

Og6lnoksztalc4cego im. Nauczycieli Tajnego Nauczanial1-743 Biatystok ul. WierzbowaT,

,i*ydalej Administratoreml Administrator prowadzioperacje przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych.

2. Dane kontaktowe d.o Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

3. Dane osobowe bgda przetwarzane w celach zwi4zanych z przeptowadzeniem

postgpowania w trybie przetargl ustawy z dria 29 styczrtra 2004r. Prawo Zant6wie{r

Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 157 9 z p62n. zm')

4. Dane osobowe bgd4przetwatzarlePtzezokres niezbgdny do przeprowadzenia ptzetarga'

w tym tak1eptzezokres ewentualnego wykonywania toszcze(rzwi4zanych z udzieleniem

zam6wienia. Podania danych osobowych jest niezbgdne do ptzePtowadzenia

postgpowanta i p6httrejszego zawarcia umowy, za| ich nie podania bgdzie skutkowad

niemozno6ci4 rcalizacji umowy, za co Administrator Danych nie ponosi

odpowiedzialnoSci.

5. W zwipzku z przetwarzariem przez Administratora Danych, Pani/Patra danych

osobowych, przyslugaie Pani/Panu prawo do:

1) dostgpu do tre6ci danych, na podstawie art. 15 RODO z zasfizeLeniem'

irc udostgpniane dane osobowe nie mog4 ujawniad informacji niejawnych,

ani narusza6 tajemnic prawnie chronionych, do kt6rych zachowania zobowi4zany

jest Administrator Da4Ych;

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3) usunigcia danych, na podstawie att. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie

pant/pana zgody; w pozostalych przypadkach, w kt6rych Administrator Danych

przetwarzadane osobowe na podstawie przepis6w prawat dane mog4 byc usunigte

po zakohczeniu okresu archiwizacji;

4) ograniczenia przetwarzxiadanych, na podstawie art.17 RODO;

5) przeniesienia danych na podstawie afi.20 RODO

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21" RODO,

z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadk6w, w kt6rych Administrator Danych

posiada uprawnienie do przetwarzaria danych na podstawie przepis6w Prawa.

6. panr/Parta dane osobowe nie bgd4 przekazywane do parlstwa trzeciegof organrzagi.

7, Partt/Parta dane nie bqd4 ptzetwarzarre w spos6b zautomatyzowany w tym r6wniez

w formie profilowania tzn. zadne decyzje wywoluj4ce wobec osoby skutki prawne lub

w podobny spos6b na ni4 istotrie wplywajqce nie bgda oparte wyl4cznre

na automatycznymprzetwarzariudanych osobowych intewi4h4sig zlak4automatycznie

podejmowan4decyzi4.




