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                                                                                                                                                             Załącznik Nr 6 

 

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:   

 I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wdrożeniowa Leankoncept Grzegorz 

Sulisz, ul. Kusocińskiego 11/70, 39-300 Mielec, NIP 817 129 13 62, tel.: 698 977 588, email: 

grzegorz.sulisz@gmail.com  

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby firmy 

wskazany w punkcie I powyżej.   

 III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na 

kompleksowe dostosowanie i adaptacje pomieszczeń budynku na żłobek w ramach projektu „u 

Wojtusia” 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu 

realizacji tej umowy 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.   

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami 

ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym 

przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.   

 V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa do dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych*, do usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania** lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia 

danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.   

 VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy rozdziału 6.5.2 „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”, uprawnionym 

instytucjom określonym przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   
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VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.   

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o 

których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane 

nie będą profilowane.   

  

                                                                                                                                               Podpis i data:  

  

  

  

  

  

  

 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014- 2020” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 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.  

 


