KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podst. 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 4.5.2016 str.1 i Dz. Drz. UE L 127 z 23.05.2018 str.2) - dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z Pani/Pana udziałem
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej
130 000,00zł na wykonanie naprawy rewizyjnej na poziomie P4 dwóch
wagonów osobowych typu letniego 4kW w oparciu o Dokumentację Systemu
Utrzymania wagonów wąskotorowych typu 4Kw serii Btx zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego realizowanego przez Gminę Krośnice
jako Grantobiorcę, które obejmuje w szczególności dane osobowe ujawnione
w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także
w umowie o udzielenie zamówienia, w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, numer
PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do
kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje
zawarte w zaświadczeniach przekazanych, w trakcie postępowania jest:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
pl. Ks. Waresiaka 7, 56-300 Milicz i Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. Procesorem
(Grantobiorcą) jest Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice,
e-mail: sekretariat@ug.krosnice.pl;
2. Procesor (Gmina Krośnice) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku
pytań w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych należy się
skontaktować z IOD Grantobiorcy (Urzędu Gminy Krośnice) Aleksandrem Ziobro
kontakt e-mail: iod@ug.krosnice.pl lub pisemnie na adres Grantobiorcy;
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji projektów grantowych
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (konkurs ogłaszany przez
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy) w zakresie w jakim jest
to niezbędne dla realizacji tego celu. Administrator przetwarza dane osobowe
w szczególności w celach:
a) udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie
i realizującym projekty,
b) potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
c) wnioskowania o płatności,
d) raportowania o nieprawidłowościach,
e) ewaluacji,
f) monitoringu,
g) kontroli,
h) audytu,
i) sprawozdawczości oraz
j) działań informacyjno-promocyjnych.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie realizacji
obowiązków spoczywających na podstawie przepisów prawa europejskiego
i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz Prawa Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:
a) konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych konkursów i akcji
promocyjnych dotyczących Programu,
c) ze względu na uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – podstawa
ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku
z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich;
6. Administrator w celu realizacji zadania przetwarza dane osobowe uczestników
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego przez Gminę
Krośnice jako Grantobiorcę. W sprawach merytorycznych dotyczących zamówienia
kontakt - Agnieszka Grygierczyk-Kozińska Kierownik Referatu Funduszy Europejskich
Urzędu Gminy w Krośnicach tel. 71 384 60 17, e-mail: akozinska@ug.krosnice.pl;
7. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od
instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych,
w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów;
8. W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak
równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się
o środki w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze;
9. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4,
odbiorcami
Pani/Pana
danych
osobowych
mogą
być:
a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym
w szczególności Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia,
ewaluacje,
b) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym
UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO RiM na lata 20142020, podmioty świadczące na instytucji zarzadzającej/pośredniczacej usługi
związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem
łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej
pomocy w ramach PO RiM 2014-2020- z równoczesnym uwzględnieniem przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem

ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz
zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);
12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− 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;
− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: 22 860 70 86. gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22
860 70 86.
13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
14. 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.

..............................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

