
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego 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 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYLWIA URBAŃSKA prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą „DUET DOMKI” SYLWIA URBAŃSKA „RESORT 

HOLIDAY HOME&SPA” SYLWIA URBAŃSKA CENTRUM OPIEKI - 

REHABILITACJI, NIP: 9670596749 

2. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych, kontakt z Administratorem 

zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – oraz listownie na adres Administratora: 

ul. Morska 4-6 76-106 Jarosławiec z dopiskiem „Dane osobowe”. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. „Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i wyposażenie obiektu turystycznego z basenem SPA, 

rehabilitacją obejmujące wdrożenie innowacyjnego i ekologicznego wyposażenia oraz 

technologii, a także wsparcie turystyki aktywnej.” ” 

3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020 oraz zgodnie z Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020 – załącznik nr 5 do Umowy; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie 

Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przez 10 lat, licząc od dnia przekazania 

dofinansowania; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z wytycznych; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. 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 (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); 

− 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 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); 



− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. 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 którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

Przyjąłem do wiadomości: 

 

 

_______________________________ 

Data i czytelny podpis Oferenta 

  



Wykonawca: 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez 

rozbudowę i wyposażenie obiektu turystycznego z basenem SPA, rehabilitacją 

obejmujące wdrożenie innowacyjnego i ekologicznego wyposażenia oraz technologii, a 

także wsparcie turystyki aktywnej.” 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 

……................................., dnia ……............... 2022 r. 

................................................................... 

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

1) rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


