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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby wyznaczonej do kontaktu 

(pracownika/właściciela MŚP), zawartych w przesłanym Zapytaniu ofertowym, w celu 

upublicznienia zapytania na platformie internetowej Operatora Systemu Popytowego 

https://vouchery.spinno.pl/  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  naboru 

w ramach projektu: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim 

poprzez profesjonalne usługi doradcze”, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 

10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000). 

 

 

……………………………………… 

   Podpis osoby, której dane dotyczą 

  

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: 

urząd.marszalkowski@sejmik.kielce.pl. 

• Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@sejmik.kielce.pl. 

• Dane osobowe są przetwarzane w celu publikacji zapytania ofertowego na platformie internetowej projektu 

vouchery.spinno.pl na potrzeby realizacji naboru w ramach projektu: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP 

w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

• Dane osobowe będą przetwarzane poprzez publikację na platformie internetowej w okresie realizacji projektu oraz 

w okresie trwałości, tj. 5 lat po jego zakończeniu, natomiast w wersji papierowej w okresie realizacji projektu oraz 

w okresie 2 lat po jego zakończeniu, a następnie podlegać będą archiwizacji zgodnie z przepisami, na podstawie 

Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, opracowanego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) – 
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w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 

zrealizowania celu przetwarzania. 

• Wnioskodawca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

• Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

• Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 

o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  


