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Załącznik nr 5 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, 

tel. (75) 713 64 38, e-mail: sekretariat@wlen.pl, Strona internetowa: www.wlen.pl; 

 Wyznaczyliśmy w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń Inspektora Ochrony Danych, którym możesz się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem sekretariat@wlen.pl lub pod numerem telefonu 

757136049; lub pisemnie na adres naszej siedziby 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego – komputery 

typu laptop  na potrzeby Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu,  w ramach wyeliminowania 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  - 

ZDALNA SZKOŁA” prowadzonym w trybie rozeznania rynku poprzez udostępnienie zaproszenia do złożenia oferty 

na realizację zadania na stronie internetowej Zamawiającego; 

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja 

postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowlaności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020, dalej „wytyczne” 

 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 -2020 przez okres 5 lat, licząc od daty płatności końcowej dotacji 

na rzecz Zamawiającego.  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

______________________ 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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