Załącznik nr 2 do zapytania nr 1/ RPOWŚ. 3.2 / 2021

Informacje dodatkowe z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuję,
że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Juraszek, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR JURASZEK PENSJONAT „TARA”. ul.
Jana Kazimierza 224, 34-340 Jeleśnia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5532018730 , REGON:
070918485, telefon: 607 289 660 , adres e-mail: tara@jelesnia.com.pl
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w
celu związanym z zapytaniem ofertowym nr nr 1/ RPOWŚ. 3.2 / 2021 o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem
obowiązującej zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach planowanego projektu „Wzrost
konkurencyjności pensjonatu poprzez poszerzenie bazy noclegowej, wdrożenie
dodatkowych usług turystycznych oraz rozwiązań proekologicznych”, realizowanego
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 202Oś priorytetowa: III.
Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2 Inwestycje w MŚP.
2. Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez
okres realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z
realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności pensjonatu poprzez poszerzenie
bazy noclegowej, wdrożenie dodatkowych usług turystycznych oraz rozwiązań
proekologicznych”, realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 –
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2020Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w
MŚP, typ projektu 2 - Inwestycje w MŚP
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6. 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 narusza przepisy
RODO.
7. 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 których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. C RODO.
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