
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w XXVIII  Liceum Ogólnokształcące 

im Jana Kochanowskiego w  Warszawie   

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ( poniżej 130.000 zł). 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informujemy, 

że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XXVIII Liceum Ogólnokształcące  im. 

Jana Kochanowskiego w Warszawie przy ulicy Wiktorskiej 99 (zwane dalej „Liceum”), 

reprezentowane przez Dyrektora.  

2) Informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku 

z tym uprawnieniami można uzyskać kontaktując się z wyznaczonym przez Liceum 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Adres pocztowy: ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa 

Adres e-mail: prowinski.iod@dbfomokotow.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 

130.000 zł, na podstawie :  

1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem 

zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 zł 

netto;  

2. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zamówienia publicznego.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) dokumentacja zamówienia  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: Dokumentacja zamówień publicznych bez 

zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do 6 lat. Sprawozdania z udzielonych 

zamówień publicznych do 10 lat.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od XXVIII Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana 

Kochanowskiego w Warszawie dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, lub ograniczenia 

przetwarzania osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie 

możliwe wzięcie pod uwagę przedstawionej oferty oraz zawarcie i realizacja umowy, jeżeli 

oferta będzie najkorzystniejsza  

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.  



10) XXVIII Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Kochanowskiego w Warszawie nie planuje 

dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 

zebrane.  

11) XXVIII Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Kochanowskiego w Warszawie  nie zamierza 

przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowe 


