
 

Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna – art.13 RODO 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO 

 

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 danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych jest Meden-Inmed siedzibą w Koszalinie 
ul.Wenedów 2 , tel. 94 347 10 40 email: meden@meden.com.pl 

 z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod@meden.com.pl. lub telefonicznie 
pod numerem 785 811 067 
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c  RODO w celu związanym z postępowaniem 

nr  2_GTB_PROMOCJA_2019 z dnia 04.07.2019 r. prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 
mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a w 
przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej również w celu zawarcia i realizacji ww. umowy; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty nadzorujące i kontrolujące  
i koordynujące działania Meden-Inmed Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Zwiększenie rozpoznawalności 
marek produktowych Meden-Inmed Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji 
branży sprzętu medycznego.” Jak również dostawcy usług hostingu oraz pocztowych; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat wymagany dla archiwizacji dokumentów dotyczących 
projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Meden-Inmed Sp. z o.o. na rynkach 
zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego.” który jest dofinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 , a w 
przypadku zawarcia umowy termin wynikający z przepisów krajowych termin przechowywania faktur, ksiąg 
rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy  

 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest dobrowolny aczkolwiek warunkuje 
uczestnictwo w ww. postępowaniu;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 
art. 22 RODO; 

 osoby, których dane dotyczą, posiadają: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; 
− 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 tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO; 
 osobom, których dane dotyczą, nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest  na stronie 

www.meden.com.pl w zakładce Polityka ochrony danych osobowych                    

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią ww. postępowania. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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