Klauzula Informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania nie objętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest Fundusz
Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel. 22 821 16 10, e-mail: sekretariat@frs.com.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzonym
postępowaniem nie objętym przepisami Prawa zamówień publicznych.
4. Dane pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem przekazywane będą
wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie
jest jawne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące,
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty
obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak
również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku materiałów
archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
7. Osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje, zgodnie z przepisami RODO:
prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia
danych osobowych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu
wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawo ograniczenia
przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania
z tego prawa.
8. Osobie, której dane będą przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem
takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia
postępowania. Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy
Kodeks cywilny.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

