
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwanym 

dalej RODO , zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładem Doskonalenia Zawodowego                 

w Warszawie, 00-252 Warszawa ul. Podwale 13, działającym na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorstw oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025209, NIP 526-025-13-74, REGON 000512361, 

reprezentowany przez Prezesa Zarządu.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Podwale 13, 00 – 252 Warszawa lub na adres 

mailowy: zarzad@zdz.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych . 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

- Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa;  

- Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy                                

w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i wynika z przepisów prawa.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

formularzu ofertowym. 

 

 

 

 

             ………………………………………………….. 

(data i podpis Wykonawcy) 

 


