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Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 „Rozporządzenia”, Zamawiający informuje, że:
•

•

•

•
•

•

•

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000539819, NIP
9571076610,
REGON
360589614,zwany
dalej
„Administratorem”,
e-mail:
dawid.nidzworski@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr IBMM 03/14/02/2019 z zachowaniem zasady
konkurencyjności określonej w podrozdziale 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „Wytyczne”;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy
Administartora oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u
koni“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie
4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe, a także podrozdział 6.5 Wytycznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z Umowy o dofinansowanie
Projektu;
zgodnie z Rozporządzeniem na osobie fizycznej przysługuje Panu/Pani :
i.
na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych,
ii.
na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania danych osobowych,
iii.
na podstawie art. 17 Rozporządzenia prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia,
iv.
na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 Rozporządzenia,
zgodnie z Rozporządzeniem nie przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
zgodnie z Rozporządzeniem nie przysługuje Panu/Pani prawo przeniesienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
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•
•

•

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach
Wytycznych ,związanym z udziłem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą
konkurencyjności; w przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie
wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą
się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

________________________________________
(data i podpis)
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