
 

         Załącznik nr 12 do SIWP 

 

INFORMACJA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 

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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 

i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą władz przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 GLIWICE, 

tel. +48 32 33 93 110, faks +48 32 33 93 117, e-mail: gapr@gapr.pl 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl  

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofertach albo wnioskach 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące 

się w publicznie dostępnych rejestrach, w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia 

publicznego odbywa się w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

jako że jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Z uwagi na współfinansowane zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Instytucja Zarządzająca, to jest 

Województwo Śląskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej 

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym 

dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania określonym 

w obowiązujących przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją 

celu. 
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VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 

od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym gdy wykonanie obowiązku 

udostępnienia danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie ma wpływu na wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Nie może też 

skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

3) usunięcia swoich danych osobowych po ustaniu okresu przechowywania określonego w 

obowiązujących przepisach, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym ograniczenie zacznie 

obowiązywać po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub 

przygotowania oferty na Pani/Pana żądanie. 

Nie podanie swoich danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania 

umowy lub rozpatrzenia oferty. 

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

i nie będą profilowane. 

 


