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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
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 rrozporządzenie
ozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tophoe Polska Sp. z o.o. z siedzibą we
w Wrocławiu,
ul. Strzegomska 55D, kod pocztowy 53
53-611, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000626078
0000626078, NIP:8943080985, REGON: 364863905,, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości: 10.000,00
0,00 zł; z administratorem można skontaktować się pisemnie na w/w adres siedziby
lub mailowo pod adresem wskazanym w Zapytaniu ofertowym;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach zapytania nr 15/2019 z dnia 27.11.2019
.2019 roku prowadzonym w
trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014 – 2020;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu pn. - „Opracowanie
Opracowanie innowacyjnej zdalnie
zdal
sterowanej
mini koparki zasilanej prądem jednofazowym do 240V
240V”” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014
2014- 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
2020;
• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami instytucji pośredniczącej, do czasu
rozliczenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą
konkurencyjności, określoną w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzi
będzie
e podlegała odrzuceniu;
odrzuceniu
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• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu
ępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania P
Pani/Pana danych osobowych;
− 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 Urz
Urzędu
ędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku
ązku 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, gdy
gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob
osobowych
owych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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