KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 danych osobowych jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla
Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000486167, kapitał zakładowy: 1 751 500,00 zł wpłacony
w całości, NIP: 5252575062, REGON: 146961367, dalej jako Administrator.
2) Dane do kontaktu z Administratorem:
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
e-mail: office@cbrtp.pl
3) Podane przez Oferenta dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub
zatrudnionych u Oferenta (zwane dalej „dane osobowe”) będą przetwarzane na
podstawie:
- art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu realizacji praw i obowiązków związanych
z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się
z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub w zakresie danych
osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie
przepisów prawa;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych
interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy
ani podstawowe prawa i wolności osób, których dane osobowe dotyczą. Takim
uzasadnionym interesem jest:
i. weryfikacja złożonych ofert;
ii. umożliwienie Administratorowi kontaktu z Oferentami;
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iii. weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania
informacji w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców);
iv. przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;
v. zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
vi. prowadzenie procesów audytu wewnętrznego;
vii. ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych
w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
viii. weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.
Niepodanie wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości
nawiązania współpracy i zawarcia umowy.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły
w procesie ofertowania oraz realizacji umowy. Do danych osobowych mogą mieć
dostęp

upoważnieni

pracownicy

Administratora,

członkowie

organów

Administratora, partnerzy technologiczni i logistyczni, podmioty i osoby świadczące
usługi prawne,

jednostki zarządzające oraz pośredniczące w wydatkowaniu

środków krajowych i unijnych, podmioty archiwizujące dokumenty, a także organy
uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Wymienione podmioty zostały lub zostaną zobowiązane do zachowania poufności
w stosunku do powierzonych lub udostępnionych im danych osobowych.
5) Okres przechowywania danych osobowych to okres prowadzenia postępowania oraz
obowiązywania umowy, a po jego upływie okres niezbędny do umożliwienia obsługi
postępowania i umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
przysługujących

Administratorowi

oraz

wypełnienia

obowiązku

prawnego

Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,
okres

archiwizacji).

Okres

przetwarzania

danych

osobowych

może

zostać

każdorazowo przedłużony, jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba
Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy.
6) Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje (jeśli przepisy odrębne nie
wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych;
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
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- 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;
- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo
otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które
przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na
podstawie umowy.
- na podstawie art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie
usprawiedliwionego interesu lub realizacji zadania publicznego.
W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem na dane podane
w niniejszej klauzuli.
7) Gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podane dane osobowe nie są i nie będą podlegały

zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
9) Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
10) Źródłem pochodzenia danych jest Oferent.
11) W związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawartą umową mogą być
przetwarzane następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
b) posiadane we właściwych rejestrach numery (np. numer NIP, REGON, KRS,
numer PESEL),
c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
d) stanowisko zajmowane w ramach organizacji lub pełniona funkcja,
e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
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f) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych
w danym postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne
niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej
lub zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie).
12) W ramach prowadzonego postępowania możemy pozyskiwać dane osobowe
z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS
w celu weryfikacji podanych przez Oferenta informacji. Zakres przetwarzanych
danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie
w odpowiednich rejestrach.
13) Oferent

zobowiązuje

informacyjnej

się

wszystkim

niezwłocznie
osobom,

udostępnić
których

treść

dane

niniejszej

osobowe

Administratorowi w ramach postępowania oraz podjętej współpracy.
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klauzuli

przekazuje

