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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 

dla uczestników postępowania nr 2/2019, którego celem jest wyłonienie Dostawcy na 
dostawę surowców do chemicznego nawadniania na potrzeby realizowanego projektu 
badawczo-rozwojowego POIR.01.02.00-00-0033/16 pn. „Opracowanie technologii 
intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej 
polifrakcyjnej nanoemulsji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, 
Programu sektorowego INNOCHEM. 

 

Zgodnie z 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 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brenntag Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, KRS 0000003388; 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
związanym z Projektem; 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja Projektu; 
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i okres przedawnienia 
roszczeń związanych z jej wykonaniem albo niewykonaniem; 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu dotyczącym wyboru 
wykonawcy; konsekwencją niepodania określonych w ogłoszeniu danych będzie odrzucenie 
oferty z przyczyn formalnych;  
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych ,z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych. 
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