Załącznik nr 7 do Umowy Nr ____ z dnia ___
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
Administratorem danych osobowych w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. „„Doradztwo
proinnowacyjne w zakresie nowych technologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, koncepcji
smart city dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z
siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).
2.
Wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
b)
przez e-mail: iod@marr.pl
3.
Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu zamówienia publicznego pn.
„Szkolenia wprowadzające w zakresie stosowanie metodyk zwinnych agile, scrum dostosowanych do specyfiki
jednostek samorządu terytorialnego”
a)
zawarcia i wykonania umowy, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu
b)
wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych
c)
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
4.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a)
art. 6 ust 1 pkt b) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. a) – przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b)
art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. b) – gdy przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli obowiązek ten jest określony w
prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej;
c)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. c) – prawnie uzasadniony interes
realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać Pana dane w razie powstania takiej potrzeby
w przypadku ustalenia i dochodzenia przez MARR S.A. przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed
roszczeniami zgłaszanymi do MARR S.A.
5.
Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom
państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem
oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności. W pozostałym
zakresie MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
6.
MARR S.A. w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje danych osobowych do państwa
trzeciego, czyli poza obszar EOG.
7.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu przedawnienia roszczeń.
8.
Na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b)
żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),
c)
żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d)
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
punkcie 3. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one
przetwarzane nie dłużej niż do usunięcia danych osobowych wykonanego niezwłocznie po otrzymaniu przez
MARR S.A. Pani/Pana oświadczenia o cofnięciu zgody, o ile nie będzie innej podstawy do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w ramach realizacji zamówienia
publicznego pn. „Doradztwo proinnowacyjne w zakresie nowych technologii, technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, koncepcji smart city dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”
12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A.,
w tym profilowaniu.

