Załącznik nr 22 do regulaminu Projektu GlassPoPep

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej z siedzibą
w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, reprezentowany przez Dawida Nidzworskiego – Prezesa Zarządu.
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury,
współfinansowanego w ramach projektu pn „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”, realizowanego w ramach strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMASTRATEG”,
prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, jak również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy konsorcjum oraz umowy o
dofinansowanie ww. Projektu, jak również w zakresie dochodzenia wynikających z tego tytułu ewentualnych roszczeń.
Powyższe oznacza, że dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1).
Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora, jak również osoby
trzecie oraz organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia dane mogą być przekazywane do Państw z poza EOG, przy
czym dane te nie będą przekazywane bezpośrednio przez Administratora.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przez okres 5 lat od
dnia rozliczenia umowy.
W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia osobie, której dane dotyczą przysługuje: (a) na podstawie art.
15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych; (b) na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania
danych osobowych; (c) na podstawie art. 17 Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia; (d) na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia; (e) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Mając na uwadze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) Rozporządzenia,
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Obowiązek podania danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z
umową o dofinansowanie Projektu oraz złożenia oferty. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie
podlegała odrzuceniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje
wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:
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