Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

Informacja o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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) informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka działającą pod nazwą Trzy Fale Sp. z
o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: iod@trzyfale.slupsk.pl oraz pisemnie na
adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu w celu wybrania najkorzystniejszej
oferty, obsługi korespondencji związanej z zawarciem umowy, zawarcia umowy, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) (RODO) oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem udziału
w Konkursie.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w
przypadku wyboru oferty – realizacji umowy, oraz obowiązku archiwizowania dokumentacji
i ewentualnych roszczeń.
6. Odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych
osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, nie przysługuje prawo do usunięcia danych,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu przez czas realizacji czynności określonych
w pkt. 3.
9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Wyrażam zgodę:

Data …………………….

Podpis…………………………..

