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Prudnik dn. 09.01. 2019 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1159443
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Spółdzielnia Pionier,
ul. Batorego 35,
48-200 Prudnik,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000036801,
NIP 755-000-72-41,
REGON: 000454617.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres
e-mail pionier@pionier.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem w sprawie
Zapytania ofertowego nr 159443 na Program zintegrowany z CAD/CAM do analizy
wytrzymałościowej, renderingu oraz analizy przetłoczeń w ramach projektu Innowacyjny
proces
zintegrowanego
systemu
wykrawania
i
tłoczenia
elementów
z blach przez Spółdzielnie "Pionier" z Prudnika.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania przetargowego.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, Instytucji Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Opolskiego i organom upoważnionym do przetwarzania tych
danych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora, przy czym podmioty przetwarzać będą dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 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;
10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

Z poważaniem
Potwierdzam zapoznanie z klauzulą informacyjną 23.01.2019

.

Wydrukowano na papierze z recyklingu

