Załącznik nr 4
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
w zakresie zapytań ofertowych
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwane dalej „Rozporządzeniem”
lub „RODO” przekazujemy informację:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” (zwana dalej
Administrator lub FAR), ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032645, której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 1131079557, REGON 001351753.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
FAR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z
naszym inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo@far.org.pl lub korespondencyjnie:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.
Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy dane osobowe, wskazane przez Ciebie w ofercie, którą złożyłeś w ramach Zapytania
ofertowego oraz ewentualnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w przypadku wyboru Twojej
oferty w ramach Zapytania ofertowego.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
– na podstawie zgody, której nam udzieliłeś dla celów i w zakresie, jaki został określony w zapytaniu
ofertowym, w ramach którego złożyłeś ofertę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
– w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Administratorem, której jesteś
stroną (o ile taka umowa została zawarta w przypadku wyboru Twojej oferty w ramach Zapytania) (art.
6 ust. 1 lit. b) RODO),
– w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na FAR oraz w celu wykonywania zadań
realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO),
– w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Administratora umów (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).
Przetwarzanie danych osobowych przez FAR jest niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Zapytania ofertowego, w ramach którego złożyłeś ofertę oraz ewentualnie zawarcia i realizacji umowy,
w przypadku wyboru Twojej oferty w ramach Zapytania ofertowego.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych wskazanych w ofercie złożonej w ramach Zapytania ofertowego jest
dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Brak udostępnienia FAR danych
osobowych uniemożliwi rozpoznanie złożonej oferty.
Okres przechowywania
W przypadku wyrażenia zgody, FAR będzie przechowywała Twoje dane osobowe przez okres
wynikający z przepisów i umów o dofinansowanie zobowiązujących FAR do przechowywania
dokumentacji i jej archiwizacji.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych do
innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w Programie FAR.
Prośbę w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć
elektronicznie na adres e-mail: iodo@far.org.pl
Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie FAR przy ul. Łowickiej 19, 02-574 Warszawa.
Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Warszawie przy ul. Łowickiej 19 oraz w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 21a.
Jednocześnie, z uwagi na miejsce realizacji zamówienia w ramach Zapytania ofertowego w 16
województwach, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez regionalne biura FAR (punkty
aktywizacji społeczno-zawodowej FAR), w województwach, w których zamówienie będzie
realizowane, odpowiednio:
1. woj. dolnośląskie: ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
2. woj. kujawsko-pomorskie: ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
3. woj. lubelskie: Al. Kraśnicka 127/129, p.1 II piętro, 20-718 Lublin
4. woj. lubuskie: ul. Podgórna 5, p.308, 309, 310, 65-057 Zielona Góra
5. woj. łódzkie: ul. Tatrzańska 109, p. 210 II piętro, 93-279 Łódź
6. woj. małopolskie: ul. J.P. Woronicza 3, 31-409 Kraków
7. woj. mazowieckie: ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
8. woj. opolskie: ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
9. woj. podkarpackie: ul. T. Boya-Żeleńskiego 27, 35-959 Rzeszów
10. woj. podlaskie: ul. Kolejowa 19a, 15-701 Białystok
11. woj. pomorskie, ul. A. Necla 8/lok. 5, 84-200 Wejherowo
12. woj. śląskie: Os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów
13. woj. świętokrzyskie: ul. Piotrkowska 12/708, 25-510 Kielce
14. woj. warmińsko-mazurskie: ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
15. woj. wielkopolskie: ul. Szamarzewskiego 78/82 p. 71, 60-569 Poznań
16. woj. zachodniopomorskie: ul. Łucznicza 64 p. 16,17, 71-472 Szczecin
Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny. Twoje dane
osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Zapytania ofertowego oraz ewentualnie zawarcia i realizacji
umowy w przypadku wyboru Twojej oferty w ramach Zapytania ofertowego. Dane osobowe mogą
zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom wykonującym na zlecenie FAR realizowane
przez nią projekty i działania oraz w zakresie ich zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji,
monitorowania, sprawozdawczości, raportowania oraz zapewnienia realizacji obowiązku
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych
użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie
ochrony danych osobowych.
Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wersja papierowa dokumentu „Polityki Ochrony Danych Osobowych” znajduje się w każdym biurze
regionalnym FAR oraz w siedzibie FAR.

