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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na II Dostawa sprzetu wraz z oprogramowaniem dia 
Gminy Nowa Stupia w ramach realizacji projektu 

grantowego ,,Cyfrowa Gmina", 

1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego. 

Gmina Nowa Slupia 
A Rynek 15 
26-006 Nowa Slupia 
tel. 4131 78700 
e-mail: urzad@nowaslupia.pl  

2. Tryb postçpowania. 

1. Postçpowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyczone z obowiqzku stosowania 
ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z pó±n. 
zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1). 

2. Postcpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzorie jest zgodnie z zapisami 
Regutaminu udzielania zamówieñ publicznych o wartoci nieprzekraczajqcej kwoty 130 000 
ziotych netto. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa sprzçtu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 
dostarczenie do siedziby Zamawiajqcego. 

2. Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Szczeg6lowe warunki umowy stanowi zalqcznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia nie póniej niz w cigu 30 dni od daty zozenia zam6wienia. 
Termin zwiqzania ofertq 30 dni. 

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z powodu powizañ osobowych tub kapitalowych. 

1. W celu unikniçcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie bqdq udzielane podiniotom 
powiqzanym osobowo tub kapitalowo z Zamawiajqcym. Przez powizania kapitalowe lub 
osobowe rozumie sic wzajemne powi4zania miçdzy Zamawiajcym lub osobami 



upowaznionymi do zaci4gania zobowizañ w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami 
wykonujcymi w imieniu Zamawiajcego czynnoci zwüzane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawey a Wykonawc, polegajqce w szczeg61noci na: 

1) uczestniczeniu w spólcejako wspólnik spólki cywilnej lub spólki osobowej, 
2) posiadaniu, co najmniej 10 % udzialów lub akcji, 
3) pelnieniu funkeji czlonka organu nadzorczego lub zarzdzajqcego, prokurenta, petnomoenika, 
4) pozostawaniu w zwizku maleñskim, w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w Iinii 

prostej, pokrewieñstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w Iinii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiajqcy wykluczy z postçpowania o udzielenie zamówienia Wykonawców wobec których 
zachodz4 przeslanki okrelone wart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwizaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainç oraz slu±cych 
ochronie bezpieczeñstwa narodowego. 

3. Stosowne owiadczenie Wykonawcy zamieszczono w druku oferty. 

6. Kryteria oceny ofert. 

1. Kryterium oceny ofert - Cena 100% 
2. Wykonawca okre1i cene oferty, która stanowió bçdzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacjç 

calego przedmiotu zamówienia, podaj4c jq w zapisie ticzbowym i slownie z dokladnoci do 
grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

3. Cena oferty musi zawieraó wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca musi uwzglçdnió w cenie oferty wszelkie koszty niezbçdne dia prawidlowego 
i pelnego wykonania zamówienia oraz wszelkie oplaty i podatki synikajce z obowizujqcych 
przepisów. 

4. Za najkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory zaoferuje najni;ksz4 cenç 
calkowitq za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Sposób przygotowania ofert I tennin ich skiadania. 

1. Wykonawca mo±e zlo±yó tylko jednq oferte na caloó przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta musi byó podpisana przez Wykonawcç, tj. osobe (osoby) reprezentujqc4 Wykonawcç, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaciwym rejestrze lub osobç (osoby) 
upowatnionq do reprezentowania Wykonawcy. Jezeli w imieniu Wykonawey dziala osoba, której 
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z w!aciwego rejestru, Zamawiaj4cy ±4da od 
Wykonawcy pelnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajcego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona. 
4. Jee1i zostanie ziozona oferta, której wybór bçdzie prowadzil do powstania u Zamawiajqcego 

obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów I uslug, 
dia celów zastosowania kryterium ceny Zamawiajcy doliczy do przedstawionej w tej ofercie 
ceny kwotç podatku od towarów i uslug, którq mialby obowizek rozliczy. W takim przypadku 
Wykonawca ma obowiqzek: 
1) poinformowania Zamawiajcego, ze wybór jego oferty bçdzie prowadzil do powstania 

u Zamawiajcego obowiqzku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru i/Iub uslugi, któiych dostawa lub gwiadczenie bed 

prowadzily do powstania obowizku podatkowego; 
3) wskazania wartoci towaru illub ushigi objçtego obowiqzkiem podatkowym Zamawiajqcego, 

bez kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i/lub uslug, która zgodnie z wiedz4 Wykonawcy, 
bcdzie miaa zastosowanie. 

5. W przypadku rozbieznoci w Formularzu ofertowym pomiçdzy kwotami netto, brutto tub 
sownie, Zamawiajqcy poprawi stosujqc zasady arytmetyki przyjmujc za punkt wyjcia cenç 
jednostkow4 netto wpisan4 Iiczbowo w Formularzu ofertowym dla poszczególnych kosztów. 

6. Ofertç wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyé do dnia 20.03.2023 r. do godziny 9.00 
zgodnie z Formularzem ofertowym stanowicym Zaqcznik nr I do niniejszego Zapytania 
ofertowego. Ofertç wraz z zalcznikami nalezy zozyC za porednictwem platformy zakupowej 
OPEN NEXUS drogq eIektroniczni (skan podpisanego dokumentu tub dokument podpisany 
elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym tub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) 

7. Zamawiajqcy zastrzega mo±1iwo6 zaproszenia do rozmów I ewentuatnych negocjacji 
wybranych wykonawców. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym wzoru umowy oraz do uniewa±nienia postçpowania bez 
podania przyczyn. 

8. W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiajcy wezwie Wykonawcç do ich 
uzupetnienia. 

9. Zamawiajqcy nie przewiduje pubticznego otwarcia ofert. 

8. Informacje koñcowe. 

1. Niniejsze postçpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360 z pón. zm .). 

2. Zgodnie z art. 70' § 3 ustawy Kodeks cywitny Zamawiajcy zastrzega sobie mo1iwo6 zmiany 
lub odwolania warunków niniejszego zapytania do uplywu terminu skiadania ofert. 

3. Termin zwiqzania Wykonawcy ofertq wynosi 30 dni. 
4. Zamawiajcy zgodnie z art. 703 § 2 ustawy Kodeks cywitny zobowiqzuje sic niezwocznie 

powiadomió na pimie uczestników postçpowania o jego wyniku albo o zamknieciu 
postçpowania bez dokonania wyboru. 

5. Zamówienie jest wspóffinansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, O V. Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odpomoci na zagro2enia - REACT-EU, Dzialanie 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoci na zagro2enia. 

Zahtczniki 
Zalqcznik nr I - Formutarz ofertowy. 
Zahcznik nr 2 - Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zahcznik nr 3 —Projektowane postanowienia umowy 	

BURMJS INIz 

i{/Q...... 
(podpis Zamviajcego) 
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Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osoboych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporzdzenie", 
informujç, e: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Slupia 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq Pañstwo kontaktowaô sic z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nowaslupia.pl  
3. Dane osobowe bçd4 przetwarzane w celu zwiqzanym z postçpowaniem prowadzonym 

z wyl4czeniem przepisów ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. 
2021 poz. 1129 z p&n. zm.). 

4. Dane osobowe bqdq przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakoftczenia postçpowania 
z uwzglçdnieniem okresu przedawnienia roszczeñ. 

5. Podstaw4 prawnq przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporz4dzenia w zwizku 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 
z pon. zm.), a takze art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporzqdzenia w zwizku z tym, ze przetwarzanie jest 
niezbçdne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotycz4 lub do podjçcia 
dzialañ na 2qdanie osoby, której dane dotycz4 przed zawarciem umowy. 

6. Dane osobowe bqd4 ujawniane osobom dzialajqcym z upowanienia administratora, majcym dostçp 
do danych osobowych i przetwarzaj4cym je wyl4cznie na polecenie administratora, chyba ze 
wymaga tego prawo UE lub prawo pañstwa czlonkowskiego. Pani/Pana dane mogq zostaé 
przekazane podmiotom zewnçtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych - dostawcy uslug hosting poczty mailowej, dostawcy uslug informatycznych w zakresie 
programów ewidencyjnych. podmiotom gwiadcz4cym uslugi archiwistyczne oraz brakowania 
dokumentacji i noników danych. 

7. Odbiorcami danych s4 r6wniet dostawcy uslug pocztowych w przypadku korespondencji 
przesylanej drog4 pocztow, a take inni odbiorcy wylcznie na podstawie przepisów prawa. 
Odbiorcami Pani/Pana danych bqd4 osoby lub podmioty, którym udostçpniona zostanie 
dokumentacja postçpowania, w tym podmiot, Wry wspólfinansuje zamówienie ze grodk6w 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, 09 V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpomoci na zagroenia - 
REACT-EU, Dzialanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpomoci na 
zagroenia tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej -jako Instytucja Zarzdzajca POPC 2014-
2020 oraz zarzqdzaj4ca Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierajqcym realizacjç POPC 
2014-2020, a take Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca - w ramach badania 
kwalifikowalnoci wydatków. 

8. Obowi4zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezporednio Pani/Pana dotyczqcych jest 
wymogiem ustawowym okrelonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych zwiqzanym z udzialem w postçpowaniu; konsekwencJ4 niepodania danych jest brak 
mo±1iwoci udzialu w postçpowaniu. 

9. Osoba, której dane dotycz4 ma prawo do: 
1) dostçpu do freci swoich danych oraz mo±liwoci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, 
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2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sic z naruszeniem przepisów Rozporzdzenia 
shizy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzçdu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Osobie, której dane dotycz4 nie przysluguje: 
1) w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube Rozporz4dzenia prawo do usuniçcia danych osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, oktorym mowa w art. 20 Rozporzdzenia, 
3) na podstawie art. 21 Rozporzdzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyt podstawq prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporzdzenia. 

11. W przypadku gdy wykonanie obowiqzków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzqdzenia, 
wymagaloby niewspólmiemie du±ego wysilku, Administrator mote ±qdaé od osoby, której dane 
dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj4cyeh na celu sprecyzowanie 4dania, 
w szczególnoci podania na.zwy lub daty postçpowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Skorzystanie przez osobç, której dane dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia 
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 Rozporzdzenia, nie mote skutkowaé zmian4 wyniku 
postçpowania ani zmian4 postanowieñ umowy. 

13. Wystpienie z 4daniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzdzenia, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoñczenia postçpowania. 

14. Od dnia zakoñczenia postçpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie ±dania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporzdzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w dokumentacji postçpowania tworzonej przez Administratora, Administrator 
nie udostçpnia tych danych zawartych w dokumentacji postçpowania tworzonej przez 
Administratora, chyba te zachodz4 przeslanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzqdzenia. 

15. W przypadku gdy wykonanie obowiqzków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzqdzenia, 
wymagaloby niewspólmiernie duego wysilku, Administrator mote ±daó od osoby, której dane 
dotyczq, wskazania dodatkowych informacji maj4cych w szczeg61noci na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakoñczonego postçpowania o udzielenie zamówienia. 

16. Skorzystanie przez osobç, której dane dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia, 
o którym mowa w art. 16 Rozporz4dzenia, nie mote naruszaé integra1noci dokumentacji 
postçpowania tworzonej przez Administratora. 

17. Ponadto informujemy, te w zwizku z przetwarzaniem PanilPana danych osobowych nie podlega 
PanlPani decyzjom, które sic opierajq wylcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o ezym stanowi art. 22 Rozporzqdzenia. 



Klauzula informacyjna - ,,Cyfrowa Gmina" 

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1);- dalej: ,,RODO" informujc, 2e: 

1. Administrator danych osobowych: 
Ze wzglcdu nato, 2e to Minister Funduszy I Polityki Regionalnej -jako Instytucja Zarz4dzajca POPC 2014-2020 - okreIa: 
jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu bcdq przetwarzane w zwiqzku z realizacjq Programu, pelni on rolc 
administratora danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku z realizacjq POPC 2014-2020w rozumieniu RODO; 
Przy czym Minister Funduszy I Polityki Regionalnej jest administratorem zaréwno wobec danych osobowych, które 
samodzielnie pozyskal, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangaowane w realizacje 
Programu (Ij. przez innych administratorôw, którzy w tym przypadku pelni4 dodatkowo funkcje podmiotôw 
przetwarzajqcych dane osobowe [Podmiotami przetwarzajcymi sq: Instytucja Poredniczca POPC 2014-2020, 
beneficjenci oraz inne podmioty zaanga2owane w realizacjc POPC 2014-2020, ktOrym Minister (lub inny upowaniony 
podmiot) powierzyl przetwarzanie danych osobowych w ramach POPC 2014-2020]). 
Minister Funduszy i Polityki Regionainej jest take administratorem danych osobowych, ktôre przetwarza jako beneficjent 
projektów wspolfinansowanych ze grodk6w POPC 2014-2020. 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest równie administratorem danych zgromadzonych w zarzqdzanym przez 
niego Centralnym Systemie Teieinformatycznym wspierajcym realizacjc POPC 2014-2020. 

2. Cel orzetwarzania danvch osobowych: 
Minister Funduszy I Polityki Regionainej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadañ przypisanych Instytucji 
Zarzqdzajqcej POPC 2014-2020, w zakresie wjakim jest to niezbçdne dia realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki 
Regionainej przetwarza dane osobowe w szczegOInoci w celach: 
1) udzielania wsparcia beneficjentom ubiegaj4cym sic o dofinansowanie i rea1izujcym projekty, 
2) potwierdzania kwaiifikowa1noci wydatków, 
3) wnioskowania o platnoki do Komisji Europejskiej, 
4) raportowania o nieprawidlowociach, 
5) ewaivacji, 
6) monitoringu, 
7) kontroli, 
8) audytu, 
9) sprawozdawczoci oraz 

10) dzialañ informacyjno-promocyjnych. 
3. Podstawv orawne Drzetwarzarna: 

Przetwarzanie danych osobowych w zwiqzku z realizacjq POPC 2014-2020 odbywa sic zgodnie z RODO. Podstawc 
prawnq przetwarzania danych jest koniecznod realizacji obowi4zk6w spoczywajcych na Ministrze Funduszy i Polityki 
Regionainej - jako na Instytucji Zarzdzajcej - na podstawie przepisôw prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. I lit. 
c RODO). 
Obowizki te wynikajq m.in. z przepisOw ustawy z dnia 11 iipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie 
polityki spójnoci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisôw prawa europejskiego: 
I) rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady or 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajcego wspólne 

przepisy dotycz4ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu 
Spôjnoci, Europejskiego Funduszu Roinego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego I Rybackiego, oraz ustanawiajcego przepisy ogoine dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionainego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylajcego Rozporz4dzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

2) rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzegnia 2014 r. ustanawiajqcego szczegolowe 
przepisy wykonawcze do rozporz4dzenia Pariamentu Europejskiego I Rady (UE) or 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorôw slucych do przekazywania Komisji okreionych informacji oraz szczegolowe przepisy dotycz4ce wymiany 
informacji micdzy beneficjentami a instytucjami zarzdzajcymi, certyfikuj4cymi, audytowymi I poredniczcymi. 

Podstawq przetwarzania danych osobowych przez Ministra S4 równie: 
1) koniecznoé reaiizacji umowy, ktOrej stronq jest osoba, ktOrej dane dotycz4 (art. 6 ust. lilt. b RODO) - podstawa ta 

ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osOb prowadz4cych samodzieln4 dzialalnogd gospodarcz, z którymi 
Minister zawarl umowy w celu realizacji POPC 2014-2020, 

2) wykonywanie zadafi realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej 
Ministrowi (art. 6 ust. I lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra 
konkurstw I akcji promocyjnych dotycz4cych Programu, 
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3) uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionatnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - podstawa ta ma 
zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w zwizku z realizacj4 umów w ramach Funduszy 
Europejskich. 

W ramach POPC 2014-2020w dzialaniu 3.1 - Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
przetwarzane s4 dane szczegolnej kategorii (dane o niepelnosprawnoci). Podstawq prawnq ich przetwarzania jest 
wyraina zgoda osoby, ktôrej dane dotyczt (art. 9 ust. 2 lit a RODO). 

4. Rodzaje przetwarzanvch danych: 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.: 

1) pracowników, wolontariuszy, praktykantöw i sta2yst6w reprezentujcych tub wykonujcych zadania na rzecz 
podmiotów zaangaowanych w obslugc i realizacje POPC 20 14-2020, 

2) osób wskazanych do kontaktu, osób upowa2nionych do podejmowania wicych decyzji oraz innych osób 
wykonujcych zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentôw i partnerów, 

3) uczestnikôw szkoleñ, konkursów, konferencji, komitetOw monitoruj4cych, grup roboczych, grup sterujcych oraz 
spotkan informacyjnych tub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020, 

4) kandydatéw na ekspertów oraz ekspertów zaangaowanych w proces wyboru projektôw do dofinansowania tub 
wykonujcych zadania zwizane z realizacjq praw i obowizków wtaciwych instytucji, wynikajqcych z zawartych 
umOw o dofinansowanie projektów, 

5) osób, któiych dane bcd4 przetwarzane w zwizku z badaniem kwalifikowalnoci §rodk6w w projekcie, w tym 
w szczegolnoci: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawcôw zamówieñ 
publicznych, osób §wiadcz4cych uslugi na podstawie umów cywilnoprawnych. 

WrOd rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra mo2na wymienió: 
1) dane identyfikacyjne, w szczegolnogci: imic, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formc prowadzenia dzialalnogci 

gospodarczej, stanowisko; w niektôrych przypadkach take nr PESEL/NIP/REGON, 
2) dane dotycz4ce stosunku pracy, w szczegOlnoci otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar ezasu pracy, 
3) dane kontaktowe, które obejmujt w szczegolnoci adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji, 
4) dane o charakterze finansowym, w szczegolnoci nr rachunku bankowego, kwotc przyznanych grodk6w, informacje 

dotyczce nieruchomoci (nr dzialki, nr ksicgi wieczystej, nr przylqcza gazowego), kwotc wynagrodzenia, 
5) dane zbierane w celu realizacji obowiqzków sprawozdawczych do których realizacji zobowizane sq pafistwa 

czlonkowskie, obejmujce w szczegolnoci: pled, wiek w chwili przystqpienia do projektu, wyksztalcenie, 
wykonywany zawód, n&odowo, informacje o niepelnosprawnoci. 

Dane pozyskiwane s4 bezporednio od osób, ktorych dane dotycz, albo od instytucji i podmiotów zaangaowanych 
w realizacjç programow operacyjnych, w szczegolnoci wnioskodawców, beneflcjentów i partnerOw. W przypadku, gdy 
dane pozyskiwanie s4 bezporednio od osób, ktorych dane dotyczq, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania 
danych jest jednak równoznaczna z brakiem moliwoci podjçcia stosownych dziatañ, np. ubiegania sic o grodki w ramach 
POPC 2014-2020. 

5. Okres nrzechowywania danych: 
Dane osobowe bqdq przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. I rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednoczenie przez czas nie krótszy nit 10 ]at od dnia przyznania 
ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z rownoczesnym uwzglçdnieniem przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektérych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez 
organy Unif Europejskiej, okres ten mote zostaé wydlu2ony. 

6. Odbiorcv danych: 
1) podmioty, ktorym lnstytucja Zarzdzajqca POPC 2014-2020 powierzyla wykonywanie zadafi zwizanych z realizacj4 

Programu, w tym w szczegolnoci Instytucja Porednicz4ca POPC, a take eksperci, podmioty prowadzcce audyty, 
kontrole, szkolenia i ewaluacje, 

2) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a take inne podmioty, ktôiym UE powierzyla wykonywanie zadañ 
zwizanych z wdra2aniem POPC 20 14-2020, 

3) podmioty gwiadcz4ce na rzecz Ministra uslugi zwiczane z obslug4 i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz 
zapewnieniem tqcznoci, w szczegOlnoci dostawcy rozwijzafi IT i operatorzy telekomunikacyjni. 

7. Prawa ospby. którei dane dptvcza: 
Osobom, ktorych dane przetwarzane S4 w zwizku z realizacJ4 POPC 2014-2020 przyslugujq nastçpujqce prawa: 
1) prawo dostçpu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizujc to prawo, osoba, ktorej dane dotycz4 mote zwróci 

sic do Ministra z pytanie m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skqd 
je pozyskal, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna orazjak diugo dane te bqdq przetwarzane. W przypadku, 
gdy przetwarzane dane oka24 sic nieaktualne, osoba, której dane dotyczc mote zwrôcié sic do Ministra z wnioskiem 0 

ich aktualizacjc; 
2) prawo usuniccia tub ograniczenia ich przetwarzania —jeeli spelnione sq przeslanki okrelone w art. 17 i 18 RODO. 



3) 2danie usuniecia danych osobowych realizowane jest w szczególnoci, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest ju 
niezbcdne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegolowe warunki 
korzystania z tego prawa okrela art. 17 RODO. 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, te Minister mote jedynie przechowyww5 dane osobowe. 
Minister nie mote przekazywad tych danych innym podmiotom, modyfikowad ich ani usuwaé. 

5) ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra 
oceny czy dane osobowe s4 prawidlowe, przetwarzane zgodnie zprawem oraz niezbedne do reatizacji celu 
przetwarzania. 

6) ograniczenie przetwarzania danych osobowych nastepuje take w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych - do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu; 

7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzcdu Ochrony Danych Osobowych; 
8) prawo do cofiiiçcia zgody, w ka2dym momencie - w przypadku, gdy podstawq przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 

ust. 2 lit a RODO). Cofiilccie zgody nie spowoduje, te dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za 
niezgodne z prawem; 

9) prawo otrzymania danych osobowych w ustruktuiyzowanym powszechnie uywanym formacie, przenoszenia tych 
danych do innych administratorów lub 2dania, o ile jest to technicznie moliwe, przesania ich przez administratora 
innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstaw4 przetwarzania danych jest zgoda tub realizacja umowy z osob, 
ktôrej dane dotycz4 (art. 6 ust. I lit b RODO); 

10) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstaw4  przetwarzania 
danych jest realizacja zadafi publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. I lit e 
lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba 
e wykae on, istnienie wanych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesOw, 

praw i wolnogci osoby, której dane dotycz*, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeñ. 
8. Zautomatvzowane node jmowanie decyzii: 

Dane nie podlegaJq procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
9. Kontakt z Inspektorem Ochronv Danych: 

Ministerstwo 	Funduszy 	i 	Polityki 	Regionalnej 	ma 	swoja 	siedzibc 	pod 	adresem: 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytañ, kontakt z lnspektorem Ochrony Danych MFiPR jest motiwy: 
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IODmfipr.gov.pl  
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