Klauzula informacyjna dla Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
ramach projektu pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr POWR.02.12.00-00-0010/16)
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Szkoła Główna Handlowa –
partner współrealizujący projekt pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr POWR.02.12.00 -000010/16) niniejszym informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych
można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując
korespondencję na adres siedziby Administratora.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby
Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzanie m
danych.

3.

Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawar tej umowy o
dofinansowanie projektu, ze Związkiem Pracodawców Turystyki Lewiatan, adres: ul. Cybulskiego 3, 00 727 Warszawa [nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych]. Może się
Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
[nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych), podmiotu który realizuje
projekt
nr
POWR.02.12.00-00-0010/16…[numer
projektu]
poprzez
email:
hanna.zawistowska@sgh.waw.pl [adres e-mail].

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:

▪

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z
późn. zm.);
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządze nia;
rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające go
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

▪

▪

▪

5.

Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

6.

Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4.
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział
w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

7.

Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczące j – Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa , beneficjentowi realizującemu projekt Związkowi Pracodawców Turystyki Lewiatan, ul. Cybulskiego 3, 02 -727 Warszawa oraz Partnerowi
współrealizującemu projekt Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, adres: Aleja Niepodległości 162,
02-554 Warszawa . Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta
ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

8.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującym prawem.

9.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/
Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro ną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
13. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

…………………………………………………………………………………………
…………
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną

Dodatkowa klauzula informacyjna dla Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w ramach projektu pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce
(nr POWR.02.12.00-00-0010/16)
1.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w ramach projektu pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr POWR.02.12.00 00-0010/16), a w przypadku wyboru oferty i udzielenia zamówienia – w celu prawidłowej realizacji
umowy, a także w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być
przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed
takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, udzie lania
odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

2.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w tym obowiązków podatkowo-składkowych,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ewentualna konieczność
odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
3.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do oceny oferty złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr
POWR.02.12.00-00-0010/16), a w przypadku wyboru oferty i udzielenia zamówienia – zawarcia i
realizacji umowy.

4.

Okres przetwarzania i przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy,
przepisy prawa, które mogą obligować Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan adres: , ul.
Cybulskiego 3, 02-727 Warszawa, Szkołę Główną Handlową w warszawie, adres: : Aleja Niepodległości
162, 02-554 Warszawa, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.. ul. Łężce 23, 30-614 Kraków. do
przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do realizacji projektu pn.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce (nr POWR.02.12.00 -00-0010/16) oraz obrony ich
interesów prawnych.

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, instytucjom uczestniczącym w realizacji
projektów, w ramach których realizowana jest umowa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do
realizacji przez Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan adres: , ul. Cybulskiego 3, 02 -727 Warszawa,
Szkołę Główną Handlową w warszawie, adres: : Aleja Niepodległości 162, 02 -554 Warszawa, Instytut
Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.. ul. Łężce 23, 30-614 Kraków zadań, w tym partnerom IT, podmiotom
realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, sądom, organom ścigania lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany na zasobach
komputerowych, jednak w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

……………………………………………………………………
….....….
Imię i nazwisko zleceniobiorcy/wykonawcy/oferenta*

…………………….…………………………….………...……
…….……
data i czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić

