Załącznik nr 6 do ogłoszenia z dn. 27.07.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1), dalej RODO oraz związku z wzięciem przez Panią/Pana udziału w
procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”adaptacja pomieszczeń IB PAN na pracownie
digitalizacyjne dla potrzeb projektu OZwRCIN”.
w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”
współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2001-2020.

Niniejszym informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej
Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: jędrzej.sliwa@gmail.com
3) dane osobowe w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie:
a) wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu związanym z niniejszą procedurą;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.C RODO) w
celu wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów oraz spełnienia
przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub
prawa polskiego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. zadania w ramach
projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości
i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących
wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-202;
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej t j .
Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz

podmiotom,

które

na

zlecenie

beneficjenta

uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym
na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub

beneficjenta kontrole i audyt w

ramach Projektu POPC.
6) Podanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania jest warunkiem niezbędnym
do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia umowy.
7) Kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu POPC na lata
2014–2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, podmioty
świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji POPC na
lata 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, stosownie do art. 22 rozporządzenia RODO;

