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Załącznik nr 3 do zapytania nr MNS-T05-A2

Data, miejsce

OŚWIADCZENIE OFERENTA
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe MNS-T05-A2, dotyczącego zamówienia w ramach
projektu pt.: "Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego obróbki skrawaniem
wielkogabarytowych części maszyn z uwzględnieniem wpływu sztywności mocowania generowanego za
pomocą układu hydraulicznego" (dalej: „Projekt”), który został wybrany do dofinansowania na
podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPKP.01.02.01-04-0011/18 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje realizowanego przez P.H.S. Hydrotor S.A. (dalej: „Zamawiający”).
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:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ
„HYDROTOR” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Tucholi (89-500), przy ul. Chojnicka 72, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119782, posiadającą NIP 5610002276, REGON
090022448;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zapytanie w Bazie
Konkurencyjności pod nr MNS-T05-A2;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania o dofinansowanie projektu nr RPKP.01.02.01-04-0011/18;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
projektu, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Potwierdzam zapoznanie się z informacjami
(Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis Oferenta)

