Załącznik nr 6
do Zapytania ofertowego
NR 1/POWER/2020

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przewarzania danych osobowych

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 Nr 119, s. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, tel. 56 677 24 46;
2) kontakt z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora realizowany jest
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie
z zasadą konkurencyjności w formie zapytania ofertowego nr 1/POWER/2020, którego
przedmiotem jest dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia
w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki
wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia” nr POWR.04.01.00-00-DI11/17,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na mocy
przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu, o którym mowa w pkt
3. Następnie dane będą przechowywane zgodnie przepisami archiwalnymi;
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umowny; konsekwencją
niepodania danych osobowych w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
9) realizacja praw, o których mowa w punkcie 8, możliwa jest za pośrednictwem adresu
e-mail: inspektor@cbi24.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby administratora;
10) przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
narusza przepisy RODO;
11) 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.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
2
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.
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