
 

Nr postępowania ZP IBS PAN/01/Z/2021 

Załącznik nr 6 

 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE ANALIZ GENOTYPOWANIA RYSI W 

RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU POIS.02.04.00-00-0143/16 
 „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI” 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, s. 1 ze zm.) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

Szczegółowe dane kontaktowe Administratora: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mf.gov.pl.  

Instytut Biologii Ssaków PAN jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie 
porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

2. Przedstawiciel Administratora d.s. ochrony danych osobowych dostępny jest pod e-mail: 

iod@ibs.bialowieza.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

wypełnienia obowiązku administracyjnego ciążącego na organie.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, które przetwarzają 

dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo 

instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub instytucje uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe 

jest zawarcie umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po 

jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, 

ustalony  przepisami prawa.  
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mailto:IOD@mf.gov.pl

