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Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 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, s. 1), dalej „RODO", informujemy, że:  

Administrator 

danych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do KRS pod 

numerem 0000073772, NIP 611-0-69-61, REGON 230177996. 

 Dane kontaktowe Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie pismo na adres 

siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- ewentualnego zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub 

stronę trzecią (np. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń); (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

- przez czas niezbędny do udokumentowania podjętych przez administratora danych 

czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w zakresie 

przygotowania i rozliczenia zapytania ofertowego oraz archiwizacji dokumentów zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i przepisami prawa. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie: 

- osobom lub podmiotom świadczącym na rzecz administratora danych na podstawie 

odrębnej umowy: usługi informatyczne, księgowe, prawne, wsparcia technicznego 

i organizacyjnego w celu monitoringu, sprawozdawczości, audytu i archiwizacji 

dokumentacji realizowanego projektu (np. biuro rachunkowe, obsługa IT, obsługa 

prawna); 

- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o regulacje dotyczące danego projektu (np. partnerom projektu, podmiotom 

kontrolującym). 

Przekazywanie 

danych poza EOG 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO);  

- sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO); (skorzystanie z tego prawa 

przez osobę, której dane osobowe dotyczą, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia w zakresie niezgodnym z przepisami prawa); 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych (na podstawie art. 18 RODO z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO). (żądania 

ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania.) 

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; 
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- 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.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 

Można to zrobić  przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych 

lub mailowo na adres iod@karr.pl 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie 

zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 

Informacja o 

dobrowolności 

podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne i  związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości przeprowadzenie 

oceny złożonej oferty oraz brak możliwości zawarcia ewentualnej umowy.   
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