
 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 01/2020/EFS 

 
Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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), informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Spem Donare z siedzibą w Licheniu Starym 

przy ul. Klasztornej 4 reprezentowana przez Zarząd Fundacji. Może się Pan/Pani z nim skontaktować 
drogą elektroniczną na adres e-mail hospicjum@lichen.pl, telefonicznie pod numerem 63 270 86 00 lub 
tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail iod@comp-net.pl  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zamówienia u wybranego dostawcy/ 
zawarcia umowy z wybranym dostawcą, jego realizacji oraz rozliczenia;  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 3 klauzuli informacyjnej;  

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 

 dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania 
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

 prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność 
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy 
przetwarzaniu danych, 

 prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W 
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak 
sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych 
obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o 
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W 
przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania 
może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy prawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 
procesie wyboru dostawcy, i złożenia zamówienia;  

8. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 
profilowania. 

9. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne 
do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Będziemy przekazywać dane wyłącznie 
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych na podstawie umowy 
powierzenia, będą to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi informatycznej, obsługi 
finansowo-księgowej, obsługi prawnej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z 
wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa 


