Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o tym, że 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”:
1. administratorem moich danych osobowych jest , OPEC GRUDZIADZ Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz
2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@opec.grudziadz.pl;
3. celem przetwarzania moich danych osobowych jest efektywny wybór
dostawcy/wykonawcy,
odpowiadający
wymaganiom
Administratora
jako
zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem transparentności procesu
zakupowego, a także uzyskanie atrakcyjnych cenowo ofert handlowych,
przy zachowaniu jakości oczekiwanego zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przygotowania, zawarcia oraz
wykonania umowy;
4. odbiorcami moich danych osobowych będą: podmioty z grupy kapitałowej, w której
skład wchodzą: Grudziądzki Park Przemysłowy, OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne,
zarówno osobowo, jak i kapitałowo; firmy wspierające obsługę informatyczną
administratora;
5. moje dane osobowe przechowywane będą do upływu przedawnienia roszczeń;
6. posiadam prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania zakupowego), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować wykluczeniem mnie z udziału w postępowaniu zakupowym lub odrzuceniem
oferty;
8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uznam
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego
prawa;
9. moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
.....................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika postępowania zakupowego)

