
 
 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z zgłoszeniem jako podmiot 
zainteresowany realizacją zamówień jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, 
ul. Sokolska 8. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo pod adresem: 
dane.osobowe@fgsa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

a. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 („RODO”) w przypadku Wykonawcy natomiast dane pracowników 
i/lub przedstawicieli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b. stworzenia i opublikowania bazy Wykonawców, w celu wykonania obowiązku 
przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami jawności, przejrzystości, uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, co stanowi realizację prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. przeniesienia danych do archiwum, przeprowadzenia audytów lub postępowań 
wyjaśniających oraz kontroli przez podmioty udzielające dofinansowania, co stanowi 
realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe podane w związku ze zgłoszeniem będą przechowywane przez okres trwałości 
projektu wynoszący 10 lat, chyba że przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, przewidują 
inne okres przechowywania. 

5. Dane osobowe podane w związku ze zgłoszeniem mogą być udostępniane przez Administratora 
obsłudze prawnej, informatycznej, podmiotom archiwizującym dokumenty oraz podmiotom 
udzielającym dofinansowania. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom 
upoważnionym na mocy przepisów prawa, w tym na podstawie przepisów o dostępie 
do informacji publicznej. 

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 
w tym wydania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych przez Zleceniodawcę narusza przepisy 
RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie 
udziału w procesie udzielania zamówień związanych z przeciwdziałaniem COVID. 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane 
są przetwarzane przez Administratora w związku ze zgłoszeniem zainteresowania realizacją 
zamówień związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 zapoznali się z informacjami, o których mowa 
powyżej. 


