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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego   
nr 21/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018 z dnia 26.02.2020 r. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 RODO, niniejszym informujemy, iż: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie EnMS POLSKA sp. z o. o. z siedzibą 

w Chorzelowie (39-331 Chorzelów), Chorzelów 11, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000441984, posługująca się numerem NIP: 8172173239, REGON: 

180919806, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, z którą kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: 

info@enms.pl; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania 

na wybór Wykonawcy realizującego zamówienie Dostawa i montaż zestawu paneli fotowoltaicznych 

dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na 

działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec” do projektu pt.: „Centrum 

Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych 

bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, przez czas trwania 

postępowania, czas trwania zawartej umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji 

wymagany przez przepisy prawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Wytycznych 

Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej 

jako: „Wytyczne”); konsekwencje niepodania danych wynikają z Wytycznych. Posiada Pani/Pan prawo 

do: 

a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

b) Przenoszenia danych, 

c) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO; 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione innym odbiorcom – osobom fizycznym lub podmiotom 

współpracującym ze Spółką i wykonującym zadania na zlecenie i rzecz Spółki w celu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych takim jak: biuro księgowe czy kancelaria prawna.  

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 
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Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej na podstawie jednej z podstaw wskazanych w art. 45-47 RODO. Ma Pani/Pan 

możliwość uzyskania kopii przekazywanych w powyższy sposób Pani/Pana danych oraz aktualnego 

wykazu państw trzecich, do których Spółka przekazuje dane wraz z informacją o podstawie takiego 

przekazania na Pani/Pana żądanie skierowane do Spółki we wskazany w pkt 5 sposób. 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, zwane „RODO”). 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Data, miejscowość, podpis  

 


