INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny Panie/Szanowna Pani,
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 „RODO”,
niniejszym informujemy, że Spółka Naber Polska Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe oraz
podajemy istotne informacje dotyczące tego przetwarzania:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Naber Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 93g, 10-449 Olsztyn, NIP 739-347-42-46, REGON 280009975,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000232654 i której akta rejestrowe
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – VII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Administratorem”.
2. We wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych
osobowych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących Panu/Pani na podstawie
RODO, może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
a) e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: naberpolska@naberpolska.pl,
b) telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 89 537 51 52,
c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Naber Polska Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego
93g, 10-449 Olsztyn, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”,
d) osobiście, pod wskazanym wyżej adresem, od poniedziałku do piątku w dni robocze
w godz. 8:00-16:00.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b, c, f 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 (RODO)
4. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celach związanych z prowadzonymi
postępowaniami ofertowymi w ramach projektu pod nazwą „Umiędzynarodowienie
działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację wyrobów oraz dostosowanie
możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu zamówień i konfekcjonowania
do oczekiwań kontrahentów zagranicznych”, dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.4
„Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko
– Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
W przypadku gdy Pana/Pani oferta została wybrana, dane osobowe będą przetwarzane
w celu zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu oferty.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być w szczególności Instytucje
Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również

podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczenie i kontrolą
projektu unijnego. Ponadto dane oferentów mogą zostać przekazane do podmiotów
obsługujących płatności, świadczących usługi telekomunikacyjne, utrzymujących
infrastrukturę
IT,
oraz
mogą
zostać
opublikowane
na
portalu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropeiskie.gov.pl i na stronie www.naberpolska.pl
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji
projektu oraz wymagany przez Instytucję Pośrednicząca okres przechowywania wszelkiej
dokumentacji projektowej.
7. Na podstawie RODO, ma Pan/Pani prawo do :
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, ich
sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
(zgodnie z art. 15 - 18 RODO),
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
c) przenoszenia danych, czyli może Pan/Pani otrzymać dostarczone przez siebie dane
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (zgodnie z art. 20 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie jest
Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, lecz brak podanych danych uniemożliwi udział
w postępowaniach ofertowych.
9. Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie
danych oprogramowania, z którego korzysta Administrator) oraz w formie papierowej
(dokumenty archiwizowane w siedzibie Administratora).
11. Administrator oświadcza i zapewnia, że wdrożone przez niego środki organizacyjne
i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych
odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32
RODO.

