
 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego nr 2023/01/26/1 

 

Treść klauzuli informacyjnej 

1. 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”, informuję, iż administratorem podanych przez Panią/Pana 

danych osobowych jest Inphotech Sp. z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie, kod pocztowy 05-850,ul. 

Poznańska 400 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy z siedzibą w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348419, NIP 9512303553, 

REGON: 142233406. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach 

dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan 

kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod wskazanym adresem e-mail: 

inphotech@inphotech.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy”) lub c („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze”) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia oraz w związku z ewentualną realizacją przez Pana/Panią umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu trwałości projektu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

zrealizowania ww. celu.  

7. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

Jednakże jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby od Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 

żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, np. podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia - dotyczy to 

również zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia i danych osobowych 

zawartych w protokole i jego załącznikach; 

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. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 
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d) na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 RODO prawo do żądania usunięcia danych, z zastrzeżeniem 

braku uprawnienia do skorzystania z tego prawa w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 

3 lit. b, d lub e RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

-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. b 

lub c RODO. 

9. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Gdyby przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

………………………………………………………………………..  

 Czytelny podpis Wykonawcy  

 

…………………………………….… 

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

Wskazuję, że dane osobowe w ramach postępowania ofertowego podaję w sposób dobrowolny i 

oświadczam, iż są one zgodne z prawdą. 

Oświadczam jednocześnie, że w przypadku wyboru mojej oferty w prowadzonym postępowaniu 

ofertowym wyrażam zgodę na opublikowanie na ogólnodostępnej stronie internetowej 

www.inphotech.pl moich danych osobowych.   

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi 

prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

……………………………………..  

 Czytelny podpis Wykonawcy 

http://www.inphotech.pl/

