
 

 

Załącznik nr 9 do zapytania o cenę 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 

  

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:  

a) Zarząd Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 21/27, 81-810 Gdańsk, 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2) Podmiotami przetwarzającymi Pani/Pana dane są:  

a) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Pomorskiego , ul. Okopowa 

21/27, 81-810 Gdańsk  

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa, 

c) Beneficjent realizujący Projekt – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych: 

Administratorzy oraz podmioty przetwarzające wyznaczyli inspektorów ochrony 

danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

lub kontaktując telefonicznie: 

a) Zarząd Województwa Pomorskiego: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego: iod@miir.gov.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w związku z realizacją projektu pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 (Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych), w szczególności w celu 

wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjno – montażowych, którego 

dotyczy przedmiotowe zapytanie ofertowe. 

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie 

Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  

projektu i wykonania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z zachowaniem 

zasady trwałości projektu, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów projektowych, zgodnie z Wytyczne w zakresie zasad przechowywania 

i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
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dotyczących jest wymogiem wynikającym z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 na podstawie, których realizowane jest niniejsze postepowanie i 

związanym z udziałem w tym postępowaniu. 

 

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

8. Posiada Pani/Pan: 

 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych;  

c) 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;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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.  

 
 


