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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU ZPOSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 

30 000 EURO  

PROWADZONYM PRZEZ  

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 28 WE WROCŁAWIU 

 

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, 

którego wartośd szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 euro, jest Szkoła Podstawowa nr 28 

zsiedzibąwe Wrocławiuprzy ul. Greckiej 59(dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem 

sekretariat@sp28.wroc.pl. Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl 

Podajesz nam swoje dane w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego poniżej 30 000 eutro, dlatego będziemy je przetwarzad w celu prowadzenia 

postępowania oraz wyboru najlepszego oferenta, a w przypadku nawiązania współpracy - również 

w celu realizacji umowy. 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma,adres działalności, 

numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, treśd oferty Twojej 

firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej firmy, które zdecydowałeś się 

tam zawrzed. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizowanie czynności prowadzących do 

zawarcia umowy zgodnie z regulacjami Prawa zamówieo publicznych, a w przypadku zawarcia 

umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie koniecznośd przetwarzania danych w celu 

realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres kolejnych 4 

lat od dnia zakooczenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez okres realizacji 

umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z 

organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeo. 

Twoje dane możemy udostępniad innym naszym wykonawcom i podwykonawcom w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu oraz realizacji umowy między nami (np. obsługa IT, 

usługi programistyczne). 

Masz prawo dodostępu do treści swoich danych osobowych,poprawiania danych,ograniczenia 

przetwarzania danych,żądania usunięcia danych, przenoszenia danych do innego administratora 

danychorazsprzeciwu wobec przetwarzania danych.Możesz wykonad te uprawnienia, pisząc na 

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, to masz prawo do złożenia skargibezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skargę należy złożyd 

bezpośrednio do organu nadzoru.  
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