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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
zgodna z Rozporządzeniem 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) 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) Wójt Gminy Łącko z siedzibą w Urzędzie Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, tel. 18/4140711, e-mail: 
gmina@lacko.pl, strona internetowa: www.lacko.pl  

b) Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPO 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, mający siedzibę w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 (adres do korespondencji: ul. 
Racławicka 56, 30-017 Kraków) – w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach zbioru danych 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020”; 

c) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 
00-926 Warszawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych wskazanym: 

a) w pkt. 1 lit. a) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@lacko.pl  

b) w pkt. 1 lit. b) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl 

c) w pkt. 1 lit. c) możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 
Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia 
procedury Zapytania ofertowego, przekazania oferty, dokumentów postępowania do systemu 
teleinformatycznego SL-2014, zawarcia umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 
zawarciem umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków na lata 2014 -2020 oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych, audytu i 
sprawozdawczości, przechowywania dokumentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” realizowanego w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 
10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR projekty konkursowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006; 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020; 

c) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego  szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami,  a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

4) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w 
jakim Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa 
przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek 



 

 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy procedurach związanych z zawarciem i w 
związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie umowy o 
udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych 
osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

5) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie  
w jakim Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa 
przedstawicielami/pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej), a także osób fizycznych stanowiących Państwa personel/osób 
oddelegowanych do realizacji zamówienia, a wskazanych w treści oferty przy procedurach związanych oceną 
ofert, z zawarciem i w związku z wykonaniem umowy. Wyłonienie wykonawcy, jak również należyte wykonanie 
umowy o udzielenie zamówienia z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą, w tym przetwarzanie danych 
osób biorących bezpośredni udział w jej wykonaniu z ramienia wykonawcy stanowi bowiem cel wynikający z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

6) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powierzy/może powierzyć Pani/Pana dane osobowe do 
przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa Małopolskiego (IZ), która to instytucja 
powierzy/może powierzyć te dane innym instytucjom lub podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub IZ. Pani/Pana dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego lub IZ  kontrole i audyty w ramach RPO WM. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu 
oraz zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 
2020, a także  zakończenia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, 
która z tych dat nastąpi później. 

8) W ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego 
niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczne ze złożeniem przez Panią/Pana 
rezygnacji z udziału w tymże postępowaniu, a w konsekwencji będzie uniemożliwiało zawarcie z 
Panią/Panem umowy o udzielenie zamówienia.   

9) W ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 
niezbędne w związku  z zawarciem umowy między Gminą Łącko a Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie w celu realizacji projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest 
niemożliwość wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również zawarcia umowy o 
udzielenie tego zamówienia. 

10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany,  
w tym w tym w efekcie profilowania (Art. 22 RODO)*. 

11) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach 
określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

12) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do: 

a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b)  na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników) **; 

c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego)***; 

d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora 
Pani/Pana danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
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13) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO; 

c) na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie 
prawa do złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na 
podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO]. 

14) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli 
informacyjnej. 
 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..… 

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane) 

 
 
 
 
 
*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi 
w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 


