Investland Sp. z o.o.
Ul. Trębacka 11A
38-420 Korczyna
NIP: 6842425424

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego zamówienia na
usługi związane z realizacją projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia oraz
działalności eksportowej przedsiębiorstwa INVESTLAND Sp. z o.o.”

Klauzula RODO

………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
….………………………………………..
…..……………………………………….
……………………………………………
…………………………………………..
(nazwa, adres, NIP, tel., e-mail Oferenta)

1. 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”,
Zamawiający
informuje
że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Investland Sp. z o.o.(zwane dalej jako:
Administrator),
z
którym
można
się
skontaktować:
• pisemnie kierując korespondencję na adres: Ul. Trębacka 11A, 38-420 Korczyna
•
e-mailowo
pod
adresem:
biuro@investland.com.pl
b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
• związanym z niniejszym postepowaniem o udzielnie zamówienia prowadzonego w trybie
zapytania
ofertowego;
• wykonania umowy zawartej przez Administratora z Polska Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości
w
ramach,
której
udzielane
jest
zamówienie;
• wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem oraz do podjęcia działań na
Państwa
żądanie
przed
zawarciem
umowy;
• celów reklamacyjnych czy też innych działań związanych z postępowaniem o udzielnie
zamówienia;
c) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu pkt. 6.5.2 ppkt. 19 i 20 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020
z
dnia
22.08.2019.
d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania (b) oraz realizacji umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości;
e) obowiązek podania Państwa danych osobowych związany jest z udziałem w
postepowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020
z
dnia
22.08.2019;
f) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy z
Administratorem, jak również udziału w działaniach i projekcie realizowanym przez
Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie
skutkował brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji Umowy z Administratorem, jak
również udziału w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora.
g) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w
szczególności
nie
będą
podlegały
profilowaniu;
h)
Przysługuje
Państwu
prawo
do:
• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
•
żądania
ograniczenia
przetwarzania
danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

……………………………………………………………….
(Data i podpis Oferenta)

