
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Rozpatrywanie ofert 

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych potencjalnych przyszłych wykonawców i personelu 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 

z siedzibą w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel. / fax: 774362316, e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1) rozpatrzenia oferty, 
2) zebrania i przechowywania danych osobowych potencjalnych przyszłych wykonawców i personelu. 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, 

 
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jednak nie 

dłużej niż przez 1 rok. 
5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

6. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) nie jest wymogiem ustawowym, 
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, ale których podanie jest jedyną podstawą do 
przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, uniemożliwia realizację ww. cel przetwarzania. 

9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
10. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 


