ZAŁĄCZNIK NR 3. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/JŻ2/SCOB/2019
PROJEKT „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2”
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Ja niżej podpisana(y):
…..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko Wykonawcy; adres zamieszkania; NIP; PESEL; Seria i Numer Dowodu Osobistego/
lub
/pełna nazwa Wykonawcy; adres Siedziby; NIP; REGON/

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, str. 1),
dalej „RODO”, przyjmuję do wiadomości, że:












administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu
„SCOB” Marcin Rękawek;
inspektorem ochrony danych osobowych w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”
Marcin Rękawek jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ 1;
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 nr: 2/JŻ2/SCOB/2019
prowadzonym w trybie rozeznania rynku;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z RODO i z zasadą rozeznania rynku
oraz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu tj. przez cały czas trwania umowy
oraz okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;

1

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi z zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

1|Strona



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………………………………………….
/Miejscowość, data/

………………………………………….......
/Podpis Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

………………………………………….
/Miejscowość, data/

………………………………………….......
/Podpis Wykonawcy/

3

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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