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Klauzula informacyjna RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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), informujemy, że administratorem danych osobowych, uzyskanych w trakcie niniejszego postępowania 

ofertowego, a w szczególności: danych osobowych ujawnionych w ofertach, oświadczeniach i innych 

dokumentach dołączonych do oferty, jest EMAR – Samoraj i Spółka – spółka jawna z siedzibą w Kopytowie, 

adres Kopytów 26 05-870 Błonie. Ponadto, realizując obowiązek informujemy, że:   

1) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

2) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o sekcję 6.5.2 pkt 19 i 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług IT, takich 

jak hosting, a ponadto organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów umowy/decyzji o 

dofinansowanie projektu;  

4) Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom opierającym się na automatycznym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu (art. 22 RODO);  

5) mają Państwo prawo do:  

a) dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (art. 15 RODO);  

b) sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);  

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);    

d) usunięcia danych osobowych (art. 17 ust 1 RODO);  

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 

przy czym w powyższych kwestiach mogą Państwo kierować wnioski na adres Kopytów 26 05-870 Błonie lub na 

adres e-mail biuro@emar.pl.  

6) administrator danych może odmówić:  

a) usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);  

b) przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO);  

c) realizacji sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

2. Oferent przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której 

dane osobowe zostaną podane w ofercie, oświadczeniach i/lub dokumentach złożonych w postępowaniu, chyba 

że dane te dotyczą wyłącznie oferenta. W związku z powyższym Oferent złoży Zamawiającemu oświadczenie o 

dopełnieniu obowiązków w tym zakresie. 
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