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Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna do zamówienia 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
stosowana przez zamawiającego 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), dalej 
„RODO", informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Chemat Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 85a, 62-510 Konin, 
NIP 665-27-44-758, REGON 300083726, KRS 0000407033 
Email: chemat@popchemat.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia nr 08/2021/LIFE/CHEMAT prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przetwarzanie dotyczyć będzie danych przekazanych w ofercie oraz w umowie, jeśli zostanie ona 
zawarta. 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zamawiający oraz osoby lub podmioty, którym na podstawie obowiązujących 
przepisów udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu przez 10 lat licząc od dnia jej przyznania. 
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w rozdziale 6.5.2. 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W przypadku niepodania danych osobowych oferta będzie podlegała 
odrzuceniu. 
Zamawiający będzie przetwarzał Pani/Pana jedynie w celach związanych z wykonaniem zamówienia oraz rozliczenia środków 
pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO. 
7. 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. 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo 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.  


