
  

 

 

  
 

Załącznik nr 4 
 

Klauzula informacyjna 
dot. przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia wyboru oferty 

 
   W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12.09.2018 

roku na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ocena 
wprowadzanych zmian ” w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa 

gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie informujemy, że  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 „RODO”: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Rzemiosła 
Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Rzemiosła Polskiego 
jest Pan Jarosław Romaniuk, email: odo@zrp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
Sekcję 6.5.2 pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 
dnia 19 lipca 2017r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), dalej „Wytyczne”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie i na 
warunkach określonych w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.1; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych, 
związanym  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

                                                 
1 Pkt 1. Bez uszczerbku dla zasad dotyczących pomocy państwa instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkich dokumentów potwierdzających 
dotyczących wydatku wspieranego z funduszy polityki spójności w ramach operacji, dla których całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR; udostępnia jena żądanie przez okres trzech lat od dnia 31 
grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto dany wydatek dotyczący danej operacji. 
W przypadku operacji innych niż te, o których mowa w akapicie pierwszym, wszystkie dokumenty potwierdzające powinny być udostępnione przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia 
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. 
Instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o zastosowaniu do operacji, dla których całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą mniej niż 1 000 000 EUR, zasady, o której mowa w akapicie drugim. 
Okres, o którym mowa w akapicie pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji. 

mailto:odo@zrp.pl


  

 

 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) 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. 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w ofercie 
złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 września 2018 r., dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu wyboru wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz 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). 
 
                                                         

 
 

                                                                                                                                                                                                                             
Data, pieczęć  i podpis/podpisy osób upoważnionych                                                                                                      


