Załącznik nr 3 do Umowy
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 14 RODO – Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 14 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 osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej
„RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2. Nadleśnictwo Płaska (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie
porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
3. W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do
spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej PO IiŚ) jest możliwy:
a. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności
w celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/1803, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
– 2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, realizacji oraz
rozliczenia umowy.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przechowywane nie dłużej niż w
terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6. Niezależnie od postanowień pkt 5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą
przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową mogą zostać przekazane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa, lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i
konsultingowe.
8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b. sprostowania danych (art. 16. RODO),
c. usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00–193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.
11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencją niepodania
określonych danych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawnej.

