ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Targowa 29
www.targowa.edu.pl zsme@edukacja.czestochowa.pl

tel./fax (034) 324-14-11, 324-48-39
NIP 949-03-63-682

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych - konkurs ofert
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
………….......……………………....................................................................................………
(wpisać imię i nazwisko )

przez administratora danych:

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

im. Kazimierza Pułaskiego, reprezentowany przez dyrektora zespołu z siedzibą
w Częstochowie ul. Targowa 29 w celu realizacji zadań związanych z postępowaniem
ofertowym.
2.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.

Zapoznałem(-am)

się

z treścią

klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. K. Pułaskiego
.z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 324 14 11, e-mail: zsme@edukacja.czestochowa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodeb@sod.edu.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie
danych w celu realizacji zadań związanych z ogłoszonym konkursem ofert.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt
obowiązującym w ZSM-E w zależności od kategorii danych .
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia
sprzeciwu.
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest jednym z wymogów poprawności złożonej oferty.

Podpis udzielającego zgody

................................................................................................

Podpis administratora

