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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - zwanym dalej
RODO) informujemy, iż:
ADMINISTRATOR DANYCH
Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20–074 Lublin, w imieniu i na rzecz, którego działa Zespół
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul Piłsudskiego 81, tel/fax 81 566 00
19
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych: Łukasz Droździel , kontakt: 81 52 86 626 ; e-mail: iodedukacja@powiat.lublin.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, w tym wyłonienia
i wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) archiwalnym.
PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6
ust.1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
ODBIORCY DANYCH
Dane będą udostępniane odbiorcom danych osobowych upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz innemu podmiotowi niż upoważnionemu na podstawie przepisów prawa
tj. podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia i serwisu, niszczenia dokumentacji (podmiot
przetwarzający).
OKRES PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane przetwarza Powiat Lubelski w imieniu i na rzecz, którego działa Zespół
Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie posiada następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po
okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

