Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu w sprawie wyboru
wykonawcy danego zadania realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Realizując obowiązek 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze
Tomaszowskie” z siedzibą w Zamościu informuje, że:
1. Prowadzenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania realizowanego z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej jako: „Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy”) wiąże się z koniecznością
przetwarzania przez zamawiającego szeregu danych osobowych, pośród których mogą być informacje identyfikujące
np.:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
4) wspólników lub członków organu zarządzającego wykonawcy,
5) osobę fizyczną skierowaną do przygotowania Postępowania w sprawie wyboru wykonawcy.
2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych
przekazywanych w związku z udziałem w Postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy będzie Zamawiający, a więc
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim (adres
Stowarzyszenia: ul. Lwowska 80/11, 22-600 Tomaszów Lubelski) (dalej: „Zamawiający” lub „My”).
3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez pocztę
elektroniczną: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl lub pocztę tradycyjną pisząc na adres: Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”; ul. Lwowska 80/11, 22-600 Tomaszów Lubelski.
4. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, tj. przeprowadzenia Postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania „Wykonanie publikacji
promujących walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Roztocze Tomaszowskie. Wykonanie publikacji promujących walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze i
kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa »Ziemi Chełmskiej«, Wykonanie publikacji promujących walory
kulturowe, historyczne, przyrodnicze i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna
Grupa Działania”, prowadzonego w formie zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców,
zgodnie z przepisem art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.349 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej (Dz.U.2018.396) (dalej jako: ,,Rozporządzenie”), co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
5. Zgodnie z § 7 pkt. 1) i 2) w zw. z § 8 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia, Zamawiający ma obowiązek zamieścić na swojej
stronie internetowej informację o wyborze wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe. Przekazane dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji opisanego obowiązku
prawnego, zostaną więc opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Odbiorcą tych danych osobowych
będzie każdy kto zapozna się z właściwą stroną internetową Zamawiającego.

6. Zamawiający nie będzie przekazywał zgromadzonych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub
organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane
oraz nie krócej niż przez 5 lat od dnia rozliczenia projektu, w ramach którego dane zostały zebrane. Wskazany okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony:
1) o okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
2) o okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane przepisami prawa;
3) o okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie
ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
8. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych wymienionych w Ustawie i Rozporządzeniu jest
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w Postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy, jest wymogiem
ustawowym, związanym z udziałem w Postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy, zaś niepodanie tych danych
skutkować będzie konsekwencjami określonymi w Ustawie i Rozporządzeniu.
9. W odniesieniu do przekazywanych danych osobowych Zamawiający nie będzie podejmował decyzji, które
opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia
danych, gdy dane są niekompletne, na podstawie art. 16 RODO *;
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych art. 18 ust 1
RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych realizowane przez Zespół Szkół narusza
przepisy RODO
11. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą i Rozporządzeniem oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: 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.

