
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

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 „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie 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 „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie (adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) (dalej: „Zamawiający”). 

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami poprzez pocztę 
elektroniczną: poczta@lgdrazem.pl lub pocztę tradycyjną pisząc na adres: Lokalna Grupa Działania 
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. 

4. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, tj. przeprowadzenia Postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania na 
opracowanie i wydanie innowacyjnych materiałów promocyjnych prowadzonego w formie zapytania 
ofertowego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców. 

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. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim upoważnieni pracownicy 
LGD. Ponadto zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym 
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, a także Województwo 
Lubelskie z siedzibą w Lublinie w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze 
zawartej umowy. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych wymienionych w Ustawie i Rozporządzeniu 
jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w Postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy, 
zaś niepodanie tych danych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w Ustawie 
i Rozporządzeniu. 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania 
uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne; 

c) żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność 
przewidziana w przepisach prawa (art. 17 RODO); 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem                     
(art. 18 RODO); 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną 
sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji 
naszych prawnie uzasadnionych interesów; 

f) przenoszenia danych. 

11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych miałoby odbywać się na podstawie zgody, osoba, która taką 
zgodę wyraziła ma prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

13. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.  

14. Przekazywane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Zamawiający nie  
wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, 
a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec 
tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać. 

 


