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Załącznik nr 5
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
do zapytania ofertowego nr 28/2021:

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 informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFTechnology Sp. z o. o.;
• inspektorem ochrony danych osobowych w PFTechnology Sp. z o. o. jest Dariusz Szpilski
dostępny pod nr telefonu 501 458 286, adresem mailowym: szpilskid@op.pl
• dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w związku z realizacją projektu
pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-osadowej w recyklingu tworzyw
sztucznych: opracowanie i wykonanie innowacyjnej, inteligentnej instalacji do
oczyszczania wody technologicznej z możliwością zawrócenia jej do procesu oraz
minimalizacja objętości osadów wraz z odzyskiwaniem surowca w systemie
kontenerowym prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania, prowadzonego w trybie zasady
konkurencyjności lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji projektu pn.
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-osadowej w recyklingu tworzyw
sztucznych: opracowanie i wykonanie innowacyjnej, inteligentnej instalacji do
oczyszczania wody technologicznej z możliwością zawrócenia jej do procesu oraz
minimalizacja objętości osadów wraz z odzyskiwaniem surowca w systemie
kontenerowym, trwałości projektu oraz okres przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0787/1900;
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• 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;

Beneficjent:
PFTechnology sp. z o.o.
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica

− 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.
*

**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
Wyjaśnienie: 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.

