Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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
osobowych) – dalej: RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 40 (91-408).

2)

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc e-maila
na adres dane@inspro.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

3)

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem procedury w trybie rozeznania rynku
będą przetwarzane w następujących celach:
a) związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań.

4)

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5)

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

7)

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
b) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

1

9)

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

10)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

11)

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana
danych, w tym również nie dokonuje profilowania.
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