
 
 
 

Załącznik nr 3. 

 

 

 

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: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej, z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-73 Poznań tel. 61/85 67 300, 

email: rops@rops.poznan.pl 

• W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować 

się: telefonicznie pod numerem 61/85 67 300, email: rops@rops.poznan.pl, pisząc list lub osobiście 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-73 Poznań 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja 4 spotkań 

edukacyjno-szkileniowych połączonych z wizytami studyjnymi dla przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 8 województw w ramach projektu pn. 

„Azymut-Samodzielność” realizowanego w ramach projektu partnerskiego pt. Azymut 

Samodzielność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie 

pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach,  

z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”. 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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