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Załącznik nr 7 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 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 „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Puchły 62, 

17-210 Narew, reprezentowane przez Prezesa stowarzyszenia;  

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem Wykonawca może skontaktować się w następujący 

sposób: 

a) listownie na adres Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Puchły 62, 17-210 Narew; 

b) przez e-mail : sdp@podlasie.org 

 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym; 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym  

z mocy prawa; 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres realizacji projektu, okresu 

trwałości projektu i przez 5 lat od płatności końcowej na rzecz Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 

6. Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy 

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 w 

przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. 

 

Oświadczam,  że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

     

…………………………………..                          ….………………………..………. 

              (miejscowość, data)      (czytelny podpis Wykonawcy)  

 


