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               Załącznik nr 6 do Zapytania 

 

Rozdział XVII 

Ochrona Danych Osobowych 

 

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 R. r. o ochronie danych osobowych  

( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000) przez Zamawiającego w celach realizacji postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego. „Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełna ochronę 

danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych i prywatności.” „W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez 

odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących 

ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub 

zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.” Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). informuję, że: 

    Administratorem danych osobowych uczestników projektów jest Stowarzyszenie Rodzin  

i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, 26-110 Skarżysko Kamienna, e-mail: wtz.tsk@stowarzyszenie-wtz.pl 

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

możliwy jest pod adresem email: wtz.tsk@stowarzyszenie-wtz.pl 

    Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie  

j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia  

w tym celów określonych w projektach UE tj. w celu związanym z przeprowadzeniem zasady konkurencyjności 

    Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

    Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 7 lat (czas realizacji projektu + 5 lat jako okres 

gwarancyjny i kontrolny).  

    Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych.  

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy na wykonanie dostawy.  
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