Zgodna na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr
1/PnK/RIPH/2021
W związku z ubieganiem się o udział w realizacji projektu „Postaw na kwalifikacje!” nr projektu
RPSL.11.03.00-24-06F6/19

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w
Częstochowie (Partnera Projektu) z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Al. NMP 24/5,
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej „RODO”) oraz Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24. maja 2018 r. poz. 1000) do celów
związanych z przeprowadzeniem zapytania ofertowego, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się
przez Partnera Projektu z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej, wynikających z umowy o
dofinansowanie projektu.

Oświadczenie
[obowiązek informacyjny realizowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)]

Przyjmuję do wiadomości, że:

1.

Administratorem moich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Al. NMP 24/5, tel. (34) 344 82
58, e-mail: izba@riph.eu – Partner Projektu
2.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:
1) Beneficjenta - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa,
Al. NMP 24/5, tel. (34) 344 82 58, e-mail do Inspektora Danych Osobowych: izba@riph.eu
2) Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego, w którego imieniu działa Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego
z
siedzibą
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
daneosobowe@slaskie.pl
3) Instytucję
Pośredniczącą
–
Wojewódzki
Urząd
Pracy
w
Katowicach
z
siedzibą
w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wupkatowice.pl
4) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych
przepisów prawa.
3.

Moje dane będą przetwarzane w celu:
a)
rozpatrzenia złożonego formularza oferty, na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a „RODO”);
b)
wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, monitorowania
programu i ewaluacji jego wyników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Odbiorcami moich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty
przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
b) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów
prawa.
Moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów
wskazanych w punkcie 3: w związku z procesem rozpatrywania zapytań ofertowych, do czasu
zakończenia procesu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla
celów archiwizacyjnych;
Przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) „RODO”;
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznam, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej Beneficjenta: izba@riph.eu (Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie z
siedzibą w Częstochowie).
Podanie danych jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w postępowaniu
ofertowym w ramach Projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
ubiegania się o realizację zadań w ramach Projektu.

……………………………………..
data, miejscowość

……………………………………..
podpis oferenta
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