
KLAUZULA INFORMACYJNA 
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: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Blukacz Justyna Grzywacz 
Spółka cywilna Medical Office z siedzibą w Warszawie (03-995), przy ul. Ligustrowej 23L,               
NIP 952-19-29-482, REGON 01558238; 
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności                   
w projekcie pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.” w ramach 
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. 
 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie projektu               
pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.” 
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 
przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o 
dofinansowanie. 
 
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na 
lata 2014 – 2020, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.  
 
8. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) 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; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 
9. Nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 


