
 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

z 29.04.2019 r. znak 11/2019/ZO/CUŚ/PSONI 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 z art. 13 RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego 

 

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”, informuje się, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a; 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu: tel./fax.: 42 710-10-84, e-mail: 

psoni@miasto.zgierz.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego, do projektu 

realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Zgierzu, jako partner, pn.: Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie 

Zgierskim.-RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18, zadanie Utworzenie i działalność mieszkania 

wspieranego i treningowego (MW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania 

dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej 

z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów ogólnych; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach 

o archiwizacji.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

 Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  



 

 

 

 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;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

 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; 

 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. b i c 

RODO. 

 

 

             

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

       (czytelny podpis) 

 

 

 


