
 

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  

w celach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przeprowadzenia wyboru 

wykonawcy. 

Podpis osoby składającej oświadczenie ……………………………………………… 

 

Szanowni Państwo, 

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:  

II. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2,  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul.  Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

tel. 846 644 454, fax. 846 644 455, mail: sp2tomaszow@poczta.onet.pl 

III. W Szkole Podstawowej nr 2,  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, został powołany 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe inspektora: iod@tomaszow-

lubelski.pl, 736-937-715 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu przeprowadzenia wyboru wykonawcy w ramach wszczętego postępowania  

w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi zarządzania projektem  

pn. „Kreatywna szkoł@” współfinansowanym w ramach Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 1 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być  pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy Administratora, 

jak również osoby trzecie w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, 

kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych przez Administratora, w tym organy nadzorcze oraz 

organy kontrolne, w tym organy, z którymi łączy Administratora umowa o dofinansowanie wyżej 

wspomnianego projektu oraz w celach określonych w tej umowie. 



 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 1, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

Na podstawie art. 21 RODO ma Pani/Pan prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  
1.  następujące prawa: 
o prawo dostępu do danych osobowych, 
o prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
o prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody 
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
o prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze 

względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na 
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, 

o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 
swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co 
do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, 

o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
z obowiązującym prawem. 

3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej:  

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi 

prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia 

danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi 

wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.  

Data ………………  

Podpis osoby składającej oświadczenie ……………………………………………… 


