Załącznik 1
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu
zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu zagospodarowania działki,
projektu budowlanego i projektów budowlano-wykonawczych, dla realizacji przedsięwzięcia pod
nazwą: „Rozbudowa posterunku meteorologicznego z masztem pod antenę odbioru
satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB w Krakowie ul. Piotra Borowego 14.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu System operacyjnego gromadzenia udostępniania
i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi), współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.”
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(RODO) i mogą zostać udostępnione podmiotom nadzorującym realizację projektu (SAt4Envi), nie
będą natomiast przekazywane innym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym czy do państw
trzecich. Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego, np. z przepisów
podatkowych, rachunkowych lub związanych z realizacją zobowiązań wynikających z Umowy o
Dofinansowanie Projektu.
Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw.
Oferent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości realizowania umowy. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane
zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a), c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu
realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, danych takich jak: imię i nazwisko, adres, NIP, regon,
numer telefonu, email, numer uprawnień budowlanych, numer ewidencyjny członkowstwa w OIIB .
W każdym momencie mogę wycofać zgodę wysyłając oświadczenie na adres Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673),
ul. Podleśna 61.
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