Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna RODO,
/znak postępowania: 01/07/2020/

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”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „Getak’s” sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 104, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 566
72 04, e-mail: getaks.biuro@op.pl



inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym
„Getak’s” sp. z o.o. jest Pani/Pani Krzysztof Siernicki, e-mail: getaks@poczta.onet.pl;
kontakt telefoniczny: 502 662 840;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą „Środki trwałe, które
zostaną skonfigurowane w jeden kompletny ciąg technologiczny służący do
wyprodukowania lodów” prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której

mowa w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie art. 6c ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 r. poz. 359 z późn. zm.).;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w ramach prowadzonego
postępowania w oparciu o umowę z dnia 29.12.2019 r. o dofinansowanie projektu pod
nazwą Innowacyjny Sposób Wytwarzania lodów w związku z finansowaniem projektu ze
środków Unii Europejskiej, zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 15 Wytycznych oraz przez
inne podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuratura, Sądy);



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres o którym mowa w art. 140
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 roku, nie krócej jednak niż przez 10 lat licząc od dnia wejścia w życie
umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu tj. do dnia 2029 r.;



podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; brak podania Pani/Pana
danych może wykluczyć Państwa z udziału w postępowaniu;



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;
− 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;
− 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.

Załącznik nr 5 do ZO – Oświadczenie Wykonawcy - RODO, znak postępowania: 01/07/2020
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
...................................., dnia ....................... 2020 r.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Działając w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy lub Wykonawców)

Składam następujące oświadczenia w zakresie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów
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”).

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych Wykonawcy przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO1

Oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy:

1

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa.

