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„Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!” 

        

 

Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (iodo@lubuskie.pl), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO LB 2014-2020, 

w ramach przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO LB 2014-2020” oraz Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (kontakt:iod@miir.gov.pl), dla danych w ramach czynności 

przetwarzania danych ze zbioru „Centralny System Teleinformatyczny” wspierający realizację programów operacyjnych oraz 

Beneficjent projektu Kontraktor Sp. z o.o., ul. Mrzeżyńska 10, 60-446 Poznań. Inspektorem Danych Osobowych w spółce 

Kontraktor jest Pan Cezary Sadowski z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@rodo.pl 

b. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą: 

i. w celu przeprowadzenia rozeznania cenowego dotyczącego usługi szkoleniowej Dietetyka w aspekcie żywienia 

zbiorowego, w ramach Projektu „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!” nr RPLB.07.03.00-08-0002/20-00; 

ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

iii. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. 

Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– 

zgodnie z, a w przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem. 

c. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

d. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 21 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-

08-0002/20-00 lub w innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą terminie. 

e. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. 

f. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego; 

g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za 

nieważną; 

h. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; 
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