
Załącznik nr2 do zapytania ofertowego nr ZP/AO/24/2019 

 

Informacja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dla Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska 

 

1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z siedzibą w Opolu (45-018) ul. Plac Wolności 6,              

biuro@ao.opole.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (Paulina Budziak, paulina.budziak@ao.opole.pl) 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia; 

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej. 

Dodatkowo na podstawie podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne” oraz te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w 

tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, partnerzy, dostawcy oprogramowania komputerowego 

i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego ;   

 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach wyżej 

wymienionych programów oraz wytycznych, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania; 

 

6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem 

określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;   

 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 

 

8. Osoba fizyczna posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

- 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 (prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

9. Osobie fizycznej nie przysługuje: 

- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


