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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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze złożeniem oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania 

rynku  na realizację zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na wydrukowaniu 

i dostarczeniu materiałów edukacyjno-informacyjnych, zwanego dalej postępowaniem jest 

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail:  iod@mcm.net.pl  

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem. 

4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają 

odpowiednią podstawę prawną, w tym umowę o dofinansowanie projektu „Działania 

profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA 

KOBIETY”, zwanego dalej projektem oraz wytyczne dotyczące realizacji projektu.  

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres 

przechowywania dokumentacji projektu. 

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału 

w postępowaniu. 

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

9. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. zamawiający może zostać zobowiązany do przekazania dokumentacji dotyczącej 

postępowania, w tym złożonych ofert w systemie SL2014. Administratorem danych 

osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. W takim wypadku: 

a. przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 na podstawie: 

i. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

ii. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

iii. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

iv. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

b. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu, 

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

c. dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu 

i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu 

trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat 

nastąpi później. 

 


