
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

Znak sprawy: 28/NU-NM/2018 

 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Lublinie z siedzibą w Lublinie, kod pocztowy: 20-109, ul. Królewska 15, zarejestrowany w rejestrze 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000037832, NIP: 7120104912, REGON 000512616; 

2. Dane osobowe dostawcy będą przetwarzane na potrzeby realizacji procesu wyboru dostawcy usługi 

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności; 

3. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą będą udostępniane w bazie konkurencyjności w celu 

spełnienia warunków stosowania zasady konkurencyjności zgodnie wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz na wniosek organom 

państwowym i instytucjom upoważnionym na mocy prawa w celu spełnienia przez administratora zadań 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe nie będą przekazywane 

osobom/instytucjom poza obszarem Unii Europejskiej; 

4. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą będą podlegały udostępnieniu Komisji Wyboru 

Ofert powołanej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie; 

5. Podania danych osobowych wymaganych w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) 

jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w postępowaniu wyboru Dostawcy usługi, której zapytanie 

ofertowe dotyczy; 

6. Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozliczenia projektu,  

w ramach którego realizowane jest zapytanie ofertowe. Okres przetwarzania danych osobowych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 

czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.  

7. Osobie udostępniającej dane osobowe nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych,  

o którym mowa w art. 20 RODO;  

8. Osobie udostępniającej dane osobowe nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby udostępniającej dane 

osobowe jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

9. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie są i nie będą przetwarzane na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, przetwarzanie danych osobowych nie podlega i nie będzie podlegało 

profilowaniu; 

10. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie  

z art. 77 RODO gdy uzna, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą informacją. 

 

 

 

........................................................................                                                            
Data i czytelny podpis osoby składającej ofertę  


