OŚWIADCZENIE OFERENTA
będącego osobą fizyczną lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
składającego ofertę na realizację zamówienia w ramach projektu pn.: „STALOWA SOWA – Rozwój
kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” (numer wniosku: RPPK.09.02.00-18-0084/17),
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020
oraz z Budżetu Państwa (Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego).
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 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.119.1), dalej „RODO”)
W związku z przystąpieniem do złożenia oferty w ramach zamówienia pn.:
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu
„STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”,
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP
2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
2. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”,
jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna
2/4.
3. Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP WUP” – w zakresie
zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych Damian Chaber; nr tel.: (17) 850 92 32; e-mail: iod@wup-rzeszow.pl.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „STALOWA
SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” (w tym w celu realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy i realizacji
zamówienia), w szczególności, w odniesieniu do:
1)

zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i realizacji
projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu,
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie – w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „RPO
WP 2014-2020”;
2)

zbioru danych CST, w zakresie:
a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach
realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie
z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie:
1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
w związku z przepisami:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”;
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2017 r.,
poz. 1460, z późn. zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”.
2) zbioru danych CST jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku
z przepisami:
a) Rozporządzenia ogólnego;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE.L.347.470);
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1);
d) ustawy wdrożeniowej.
6. Obowiązek podania moich danych osobowych na potrzeby realizacji postępowania o
udzielenie zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. IP WUP będzie przetwarzać wskazane poniżej kategorie danych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Imię,
Nazwisko,
Stanowisko,
Tytuł zawodowy/naukowy,
Specjalność,
Uprawnienia,
Kraj,
NIP,
PESEL,
Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj,
Nr telefonu,
Nr faxu,
Adres e-mail,
Adres strony www,
Nr rachunku bankowego,
Kwota wynagrodzenia,
Nr księgi wieczystej,
Nr działki i nr obrębu,
Nazwa oferenta/wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, podmioty trzecie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym informacje o pełnomocnikach,
urzędujących członkach organu zarządzającego i nadzorczego, wspólnikach, komplementariuszach i prokurentach) oraz zawarte w umowach z wykonawcami zleconych
dostaw, usług i robót budowlanych będącymi osobami fizycznymi
(w tym przedsiębiorstw i spółek cywilnych) bądź pracownikami beneficjenta, partnera, lub pracowników wykonujących czynności w projekcie:
a) Nazwa/Imię i Nazwisko,
b) REGON,
c) Data i Miejsce urodzenia,
d) PESEL,
e) NIP,
f) Seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
g) Adres stałego zameldowania: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy,
Poczta, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo,
h) Adres do korespondencji: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta,
Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo,
i) Numer telefonu,
j) Adres e-mail,
k) Imię Ojca,
l) Imię Matki,
m) Numer uprawnień zawodowych,
n) Informacje o odbiorcach dostaw, usług, robót budowlanych: Imię, Nazwisko,
Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, Nr telefonu, Nr faksu,
o) Nr rachunku bankowego,
p) Dane osób upoważnionych do kontaktów w toku postępowania: Imię, Nazwisko, Miejsce zatrudnienia, Stanowisko, Nr telefonu, Nr faksu, Adres e-mail,

q) Zakres ubezpieczenia i wysokość polisy ubezpieczeniowej,
r) Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
o wysokości posiadanych środków finansowej lub zdolności kredytowej,
s) Informacje o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
t) Informacje o karalności,
u) Informacje ze sprawozdania finansowego lub innego dokumentu określającego
aktywa, zobowiązania, obroty.
8.

Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020
powierzyła w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO WP 2014-2020:
1) IP WUP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. Adama
Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów;
2) Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w formie, o której mowa w
art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane z przygotowaniem i
wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020
- Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064
Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 858 14 90:
- z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych
osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

9.

IP WUP, na podstawie udzielonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP upoważnienia do
dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej
realizacji Projektu, powierzyła jego Beneficjentowi - Gminie Stalowa Wola,
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7, um@stalowawola.pl, tel. 15 643 34 56,
faks: 15 643 34 12 - z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach
ww. zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane
osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Stalowa Wola jest możliwy pod
nr tel.: (15) 643 35 71 lub poprzez adres e-mail: iod@stalowawola.pl
11. Beneficjent, na mocy udzielonego przez IP WUP upoważnienia do dalszego powierzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji Projektu,
może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, z
zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych
osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą
oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, przy jednoczesnym braku możliwości ich dalszego powierzenia.
12. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w Lokalnym Systemie Informatycznym (IP WUP),
przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w
zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. IP WUP powierzyła przetwarzanie

danych osobowych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI WUP) Wykonawcy –
podmiotowi odpowiedzialnemu za rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne
LSI WUP, pod warunkiem, że System ten będzie zapewniać adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w
art. 32 RODO oraz zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków, by przetwarzanie spełniało
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca – podmiot, o którym
mowa wyżej, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Wykonawcy – z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych
osobowych.
13. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjentom.
14. Moje dane mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak
również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli
RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego i
ustawy wdrożeniowej.
15. Beneficjent, może udostępnić moje dane osobowe osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej ustawa Pzp.
16. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
17. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia
zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1
Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia
zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do
spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
18. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane dotyczą. Mam
prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe
usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego;
2) celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych
w ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo przenoszenia tych
danych. Równocześnie, nie przysługuje mi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących mi

uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania.
19. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
20. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
21. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………..
czytelny podpis Oferenta

