Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia (świadczenie usług, dostawa
towarów) RODO oraz obowiązek informacyjny administratora danych

ZBIÓR NR 1: Dane własne projekty unijne,
ZBIÓR NR 3: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
Dane administratora:
1) W zakresie zbioru: „Dane własne projekty unijne”:
KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej
66, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000395638.
2) W zakresie zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”:
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie. Obecnie jest to
Minister Inwestycji i Rozwoju, mający siedzibę pod adresem: Warszawa, ul. Wspólna 2/4.

Zakres danych w zbiorze „dane własne projekty unijne”:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa
Nazwa (imię i nazwisko)
Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail, Strona www
NIP
REGON
Numer rachunku bankowego
PESEL
Nr KRS
Wykształcenie
Nazwa ukończonej szkoły/uczelni
Kierunek ukończonej szkoły/uczelni
Opis doświadczenia zawodowego
Poświadczenie ukończonej szkoły/uczelni
CV (dane wskazane w załączniku – Wykaz osób…-CV), w tym dane dotyczące doświadczenia zawodowego, uprawnień, kwalifikacji i
kompetencji,
Cena oferty

Cele przetwarzania przez Administratora:
Weryfikacja danych niezbędnych do prawidłowego, transparentnego i zgodnego z procedurami wyboru
podmiotu, który będzie świadczył usługi / dostarczał towary w ramach realizowanych zadań w Projekcie.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@krajowecentrumpracy.pl
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO.

Zakres danych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”:
Lp.
1

Nazwa
Nazwa wykonawcy

2
3
4
5
6
7
8

Imię i nazwisko
Kraj
NIP
PESEL
Adres zamieszkania: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość,
Nr rachunku bankowego
Kwota wynagrodzenia

Cele przetwarzania przez Administratora:
Badanie kwalifikowalności wydatków w projekcie.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@miir.gov.pl

Obowiązek informacyjny:
Przysługujące prawa: Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku domniemania naruszenia związanego z
przetwarzaniem danych osobowych.
Prawa nieprzysługujące:
- 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.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: inni wykonawcy, instytucje szkoleniowe, podmioty organizujące dla
uczestników projektu staże, potencjalni pracodawcy, pracownicy realizacji usług, Instytucja Pośrednicząca, biura
rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, na podstawie przepisów prawa np.: ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, NFZ,
Państwowa Inspekcja Pracy, instytucje upoważnione do kontroli, oraz „baza konkurencyjności”- portal
internetowy, na którym Beneficjent ma obowiązek poinformowania o wyniku postępowania.
Okres przechowywania danych:
1.

W zbiorze „dane własne projekty unijne” - dwa lata od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu
do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończonego projektu.

2.

W zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” Minimalny czas, w jakim dane będą przetwarzane upływa z dniem rozliczenia z Komisją Europejską
płatności końcowej salda za okres programowania danej perspektywy finansowej (perspektywa 20142020 lub 2021-2028).

Instytucja Pośrednicząca informuje o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej. Okres ten zostaje
przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków
rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest
informowany za pośrednictwem SL2014 lub pisemnie.
Źródło pochodzenia danych: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w związku z ubieganiem się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”
Przetwarzanie danych będzie odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym
uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

Jednocześnie przypomina się o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

Oświadczam, iż zapoznałem się z w/w informacjami.

………………………………………………………
Podpis podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia (świadczenie usług, dostawa towarów)

