Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt. „Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających”, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0806/19

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW
Ja, niżej podpisany/a ......................................................................., niniejszym wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych
osobowych i dokumentów w niezbędnych celach przeprowadzenia postępowania ofertowego w ramach zapytania ofertowego nr Zamówienie
01/2021 przez Zamawiającego – TRADIX Sylwester Pawęta, Krokocice ul. Kolonia 2a, 98-240 Szadek .

Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych i/lub dokumentów będzie Zamawiający oraz, iż moje dane osobowe
i/lub dokumenty będą zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności w
ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0806/19, w zgodzie z art. 6 pkt 1 a, b, f RODO (tj. 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)).

Jednocześnie wyrażam zgodę, aby uprawnienie do dostępu oraz przetwarzania moich danych osobowych/ dokumentów obejmowało:


pracowników Zamawiającego, w tym w szczególności pracowników administrujących niniejszym postępowaniem ofertowym,
kierownika wnioskowanego Projektu oraz osoby/firmy sporządzające wniosek o dotację,



pracowników uprawnionych w ramach Konkursu Szybka Ścieżka Instytucji, w tym: Instytucji Rozliczającej lub Pośredniczącej,
Instytucji Zarządzającej, Wdrażającej, Monitorującej, Kontrolującej itp., pracowników innych uprawnionych instytucji, w tym w
szczególności Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,



pracowników firm, którym zlecono przeprowadzenie kontroli lub audytu Projektu.

Jestem świadomy/a, że udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych / dokumentów dotyczy okresu niezbędnego do
rozstrzygnięcia postępowania ofertowego oraz obejmuje również okres realizacji Projektu oraz wymagany w Konkursie okres przechowywania
dokumentacji związanej z Projektem, również w przypadku jego przedłużenia przez odpowiednią instytucję w ramach Konkursu.

Niniejszym potwierdzam przekazanie mi informacji o prawie dostępu do treści moich danych osobowych/dokumentów oraz prawie ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz
potwierdzam przekazanie mi informacji o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia
prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Potwierdzam również przekazanie mi informacji o dobrowolności podania danych osobowych/dokumentów i wyrażenia zgody na dostęp do
nich oraz ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu.

…………………(miejscowość), dnia …………………… (podpis)

TRADIX Sylwester Pawęta
ul. Kolonia 2a, Krokocice
98-240 Szadek

NIP: 829-166-34-64
REGON: 100884993

