
Klauzula informacyjna dot. postępowań tj.: zapytanie ofertowe/ zasada 
konkurencyjności/ zamówienia publiczne 

 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 
(kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, e-mail: daneosobowe@zdz.bialystok.pl.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonego postępowania (tj. zapytanie ofertowe, zasda 
konkurencyjności, zamówienia publiczne) w celu: 

• umożliwienia Pani/Panu udziału w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

• archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat + 1 od zakończenia postępowania. W przypadku 
postępowania współfinasowanego ze środków UE – okres  przechowywania może być dłuższy, 
określony zgodnie z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

4) Administrator nie przetwarza  podanych danych osobowych w sposób opierający się na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  
7) Każdy oferent  posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

8) Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich 

zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 


