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Załącznik nr  5  

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ulicy 

Wrocławskiej 182, 62-800 Kalisz;  

 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182 wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu:  62 7676315 lub adresem 

e-mail: jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia – adaptacja pomieszczeń na studio nagrań - prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 

ODN.DAG.334.5.2018;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie przedsiębiorca, z którym Zamawiający zawarł umowę o 

stałą obsługę prawną na rzecz Zamawiającego;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania, a w razie wyboru oferty 

– do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz ewentualnie przez okres wynikający z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów podatkowo-rachunkowych w zakresie wynikającym z tych przepisów;  

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

warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym, a następnie zawarcia umowy; konsekwencją ich niepodania jest 

niemożność oceny i wyboru Pani/Pana oferty;  

 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 1 ,  
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu 
procesu rekrutacji, jeśli oferta nie zostanie wybrana, a w razie zawarcia umowy  
– po zakończeniu obowiązywania umowy, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne na podstawie art. 
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 ,  
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, − 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:  

− 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. b RODO 
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