Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia
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”, informuję, że:
➢ administratorem danych osobowych jest EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia NR 34-EX/TECHMATSTRATEG/2022
➢ prowadzonym na zasadach określonych w § 15 umowy o wykonanie i finansowanie projektu
realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG oraz § 12 Załącz nika nr 2 do umowy
„Warunki ogólne realizacji projektu 1/12016”
➢ odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę nr TECHMATSTRATEG 2/412341/NCBR/2019
➢ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową
2/412341/NCBR/2019 przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;
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➢ w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
➢ osoba fizyczna posiada:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−
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 (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
➢ osobie fizycznej nie przysługuje:
−
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.

Projekt „Opracowanie nisko – odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania
wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i
funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”
współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”
TECHMATSTRATEG

