
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Kameralna im. Witolda 

Lutosławskiego z siedzibą w Łomży przy ul. Nowej 2; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego                

w Łomży jest możliwy pod adresem e-mail: iod@filharmonia.lomza.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p. n. ZAKUP KOTŁÓW 

ORKIESTROWYCH prowadzonego w trybie zapytania ofertowego; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz podmioty 

przetwarzające dane w imieniu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, oraz okres 

archiwizacji wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym; 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem ważności oferty     

oraz ewentualnego zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa 

lub całkowita niemożność wykonywania umowy;  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach 

określonych w przepisach RODO; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej 


