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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr GAPR – MFIII/ 211 /21/W 
 

Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych 

 
I. Klauzula informacyjna  
 
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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”), 
informuję, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i 

Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, NIP: 631-22-03-756.  

Dane kontaktowe:  

a) adres do korespondencji pisemnej: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice  

b) telefon: +48 32 339 31 10  

c) adres e-mail: gapr@gapr.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie 
niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez 
Administratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postepowania lub w zakresie w jakim są one uprawnione na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” lub na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, określonego 
w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 
nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan:  
⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli 

żądanie 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;  

⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
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⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy 
czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;  

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

II. Oświadczenie Oferenta 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich 
danych osobowych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, NIP: 631-22-03-756.  

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.  

 
 
 
 
..........................................................................................................  
Data i czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do złożenia oferty 
 

 

 


