KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ŁUKASIEWICZ – PORT
jako Zamawiającego na potrzeby postępowań prowadzonych w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i zawierania umów o
udzielenie zamówienia publicznego
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 (tzw. ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO”), oraz art. 19 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający (Administrator) informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w
ramach niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza
Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580;
NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD:
iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.

3.

Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku:
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4.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu
innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze
środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji nie
będzie dłuższy niż dalsze 10 lat. Jeśli środki wydatkowane przez
Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż
Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie
uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków z
osobą trzecią (instytucją finansującą).

5.

Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres
przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.

6.

Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane
dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być:
a)

należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego
usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym
np. dostawcy usług informatycznych, software’owych;

b)

podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru
nad Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes
Centrum Łukasiewicz, także właściwy minister;

c)

inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne
podmioty uprawnione przepisami prawa;

d)

w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla celów
dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – instytucji
dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności NCBiR lub
NCN;

e)

podmioty zapewniające utrzymanie
informatycznych
używanych
przez
świadczące usługi hostingowe etc.;

f)

firmy kurierskie, pocztowe etc.

lub wsparcie
Administratora,

systemów
podmiotu

7.

Państwa dane osobowe mogą być też potencjalnie ujawniane w trybie
dostępu do informacji publicznej.

8.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub
organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – poinformujemy
Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak przekazywania dla celów
realizacji i rozliczania dotacji, grantów, programów naukowych etc.
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fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, której to organizacji
międzynarodowej dane mogą być przekazywane przez Administratora w
zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i prawidłowego wydatkowania
środków publicznych.
9.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce
profilowanie na ich podstawie.

10.

Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem
na ww. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Posiadają Państwo
prawo do:
a)

dostępu do przekazanych danych osobowych;

b)

co do zasady - sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych
osobowych. Informujemy dodatkowo, że: skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia swoich danych osobowych, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 19 ust. 2 tej
ustawy);

c)

co do zasady - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Informujemy dodatkowo, że: w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych);

d)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
przetwarzanie danych przez Administratora;

e)

co do zasady - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
Informujemy jednak, że prawo do usunięcia danych (prawo do bycia
zapomnianym), w zakresie wyznaczonym przez art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO nie przysługuje Państwu tak długo, jak podstawą
przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROD (jest
ograniczone z tego względu, że jest to przetwarzanie dla celów
wynikających z przepisów prawa – Zamawiający musi przetwarzać te
dane zgodnie z prawem);

f)

co do zasady - przenoszenia danych osobowych. Informujemy jednak,
że: prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym i doznaje ograniczenia w tym postępowaniu (art. 20 ust. 3
RODO);

g)

co do zasady - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
Informujemy dodatkowo, że: tak długo, jak podstawą przetwarzania
Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c (lub posiłkowo: lit. b) RODO,
tak długo niestety nie macie Państwa prawa do tego sprzeciwu (art.
21 ust. 1 RODO);

h)

cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w

Strona 4 z 5
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej
podstawie, przed jej cofnięciem. Co do zasady w niniejszym
postępowaniu Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie
zgody, więc prawo to co do zasady nie ma zastosowania.
Wskazujemy, że z przepisów prawa i istoty postępowań prowadzonych w
oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wynikać,
w konkretnych przypadkach dalsze ograniczenia dla Państwa praw. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Zamawiającego.
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