
Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego Nr 1/10/2019 z dnia 29.10.2019 

 

„Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalna wraz  
z infrastrukturą techniczną.” 

Klauzula informacyjna RODO zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO 

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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dafi Pro S.A. z siedzibą w Bilczy (26-026), ul. Fabryczna 6,  wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000536009; dalej jako ”Administrator”; 

2. kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych  

w formie elektronicznej pod adresem: rodo@formaster.com  lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia /dane 

identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego Nr 1/10/2019 z dnia 

29.10.2019r . pt.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalna wraz z infrastrukturą 

techniczną.” Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest 

wybór najkorzystniejszej oferty, weryfikacja spełnienia założonych kryteriów oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wspierające proces udzielenia zamówienia przez Administratora; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania, a po jego zakończeniu przez okres  

przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia przetargu i wyboru 

najkorzystniejszej oferty; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

treści art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. 
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