Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta w zakresie
zamówień publicznych ( badania rynku / rozeznania rynku, zapytań ofertowych )
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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 zwane „RODO”) Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy uprzejmie informuję, iż:
1)

2)

3)

4)

5)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi
90-101, ul. Moniuszki 7/9 reprezentowane przez Dyrektora, dla zbioru danych osobowych i kategorii
osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach zamówień publicznych realizowanych na
potrzeby Centrum;
Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych i kategorii osób,
których dane dotyczą przetwarzanych w przedmiocie dostaw, usług, wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej iod@cop.lodzkie.pl lub telefonicznie pod nr tel. 42 230 15 83;
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczącej
realizacji zamówień/zakupów lub do podjęcia działań poprzedzających do jej zawarcia,
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.)
oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z aktami wykonawczymi,
c) art.6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) Uchwała Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16 marca 2015 r. ( Porozumienie
w sprawie powierzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zadań związanych z wdrażaniem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze zm.),
e) Ustawa z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z aktami wykonawczymi;
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach
RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, podjęcia działań zmierzających do
realizacji zamówień / zakupów / zapłaty w związku z dostawą towarów i usług na potrzeby Centrum,
wypełniania obowiązków archiwizacyjnych, prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań
wyjaśniających związanych z zawartą umową;
Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą organy uprawnione na podstawie
przepisów prawa (instytucje i urzędy państwowe lub samorządowe, organy kontroli, inne podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych w zakresie należytej realizacji umowy lub świadczonej
usługi), podmioty świadczące usługi: pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe, wnioskujący
o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania
wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielania takiej informacji przewidują właściwe
przepisy prawa, beneficjenci zaangażowani w realizację umowy;

6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania tj. realizacji
umowy, z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres wskazany
w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt Centrum”;
8) Posiadacie Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO oraz ich sprostowania zgodnie
z art.16 RODO,
b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
c) żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznacie, iż przetwarzanie
danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO,
10) Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach jak również nie będzie zachodziło profilowanie;
11) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań
poprzedzających jej zawarcie;
12) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to posiadacie Państwo prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

