Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienie
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia będzie Norsa Pharma Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 14,
31-864 Kraków. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
§
§
§

listownie na adres: Norsa Pharma Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
poprzez e-mail: biuro@norsapharma.eu
telefonicznie: 604 589 799

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa
w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
§

§

§

Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 20142020/23(3)07/2017),
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1460 z późn. zm.),
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str.
320 z późn. zm.).

3. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane
będą przez okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie dla projektu, w ramach którego
realizowane jest zamówienie (nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia).
4. Komu przekazujemy Państwa dane?
§

§

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do
zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest realizowane w sposób zapewniający
przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, o której mowa
w rozporządzeniu 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 z 2016 r. nr 119, str. 1) lub tajemnicą
przedsiębiorstwa, o której mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju z 19 lipca 2017 r. w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

§

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020
Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
mogą być podmioty kontrolujące zamówienie, w szczególności właściwa instytucja
wdrażająca, pośrednicząca lub zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał
Obrachunkowy w zakresie jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo
odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
mogą być, podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na wsparcie
w realizacji zamówień, w szczególności wsparcie prawne. Zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
w związku ze świadczeniem usług wsparcia. Odbiorców tych obowiązuje klauzula
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
§
§
§
§
§

8.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby
skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami (dane kontaktowe zawarte
są w punkcie 1).

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że
w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie
przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 – 2020, a w szczególności na podstawie Wytycznych Ministra
Rozwoju z 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

