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INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI  

USŁUGODAWCÓW W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO PROJEKTU ____nazwa_____ 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dalej RODO, przekazuję Państwu 

informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest LABPLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Adres 

siedziby ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, wpisana do KRS za numerem 0000405168, NIP 

8943036926, Regon 021784650. 

2. Kontakt do Administratora: e-mail: rodo@labplus.pl.  

3. Kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest listownie na adres: ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki 

Wrocławskie lub e-mailowo, który preferujemy do kontaktu z Państwem.  

4. Mają Państwo prawo do*: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia 

lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także 

do ich przenoszenia czy usunięcia. Podjęcie na Państwa wniosek tych czynności nie wyłącza zgodności z 

prawem wcześniej dokonanego przetworzenia.  

5. Zawsze mogą Państwo: wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają 

Państwo, że Administrator nie przestrzega należycie ochrony danych osobowych czy w inny sposób 

nieprawidłowo je przetwarza. Procedura zgłoszenia zastrzeżeń do Administratora i do UODO znajduje się 

Polityce ochrony danych osobowych dostępnej w biurze i na stronie www.labplus.pl/rodo.  

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Państwa w ofercie i dokumentach 

złożonych z ofertą, w celu prawidłowej realizacji projektu, do którego złożono ofertę Wykonawcy, dla celów 

podatkowych, dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego. Administrator może 

także wykorzystywać te dane na materiałach marketingowych i informacyjnych w ramach obowiązków 

ustawowych narzuconych w projekcie. Po zakończeniu umowy, oraz w zakresie, w którym dane osobowe 

Państwa nie są wymagane, konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie i dotyczy to w szczególności 

przesyłania informacji marketingowych kooperantów lub wykorzystanie Państwa danych w ramach przyszłych 

konkursów i ofert Administratora. Przez realizację umowy rozumie się także działania podejmowane przed jej 

zawarciem, jeżeli są konieczne np. proces wyboru najkorzystniejszej oferty, publikacja wyników postępowania 

z danymi oferentów.   

7. Podanie danych, które wymienia Ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych i inne 

ustawy szczególne, odnoszące się trybu postępowania, w którym składana jest oferta, jest obowiązkowe  

i warunkuje udział w postępowaniu. Jeżeli podają Państwo także inne dane dobrowolnie lub na wniosek 

Administratora, te dane mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która może być 

wyrażona także dorozumianie przez wysłanie i podanie takich danych. Brak zgody lub niepodanie danych 

niekoniecznych według SIWZ, nie wpływa na realizację wyboru oferty. Administrator także zgodnie z 

wymogami prawnymi, w szczególności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, opublikuje 

wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem danych osobowych oferentów biorących udział w postępowaniu 

lub tylko oferenta, którego ofertę wybrano, w rejestrze publicznym np. w  bazie konkurencyjności 

8. Zgoda dobrowolna na przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na ważność 

przetwarzania przed dniem cofnięcia zgody.   

9. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO: w celu związanym z postępowaniem ofertowym, wyłączonym ze stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lub zawarcia czy wykonania umowy realizacji zamówienia 

stanowiącego przedmiot postępowania ofertowego w tym projekcie;  

b) art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy np. udzielenie informacji o zapytaniu ofertowym;  

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora np. archiwizacja ofert; marketingu produktów własnych 

Administratora;  

d) art. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. 

postepowań sądowych, skargowych, dyscyplinarnych;  

e) art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO: przetwarzanie danych szczególnych kategorii wynika z przepisów szczególnych, 

jeżeli dotyczy danego postępowania ofertowego w odniesieniu do podmiotów leczniczych.  

10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 
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a) podmioty, które zajmują się obsługą kadrową, administracyjną, techniczną biura;   
b) podmiot udzielający wsparcia finansowego projektu, podmioty realizujące obsługę zapytania i publikacji 

ofert;   
c) przypadku działalności marketingowej, promocyjnej, tworzenia newsletterów odbiorcami mogą być 

podmioty zajmujące się obsługą marketingową, tworzeniem i rozsyłaniem newsletterów, materiałów 
promocyjnych. 

Katalog procesorów, czyli podmiotów, które działają na Państwa danych na zlecenie Administratora lub, które te dane 
pozyskują w zakresie realizacji zleceń, jest otwarty. Administrator na bieżąco aktualizuje listę tych podmiotów  
i udostępnia dane osobowe Państwa, wyłącznie gdy jest to konieczne. Prowadzi także okresowy audyt procesorów.  
11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich w związku z zawarciem przez Administratora 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, czyli krajów, które przez UE nie są uważane 

za gwarantujące ochronę danych osobowych na poziomie unijnym, w związku z zawarciem przez 

Administratora umów z dostawcami usług zewnętrznych np. usług dla biznesu od google, administratorem 

serwera, którzy dopuszczają możliwość transgranicznego przesyłu danych, w tym poza obszar EU i EOG.  

W takiej sytuacji Administrator zawsze weryfikuje zawarcie przez dostawcę usług umów o standardowych 

klauzulach umownych z podmiotem znajdujących się w tym kraju trzecim, gdzie Państwa dane osobowe będą 

się znajdować, zgodnych ze wzorem Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul 

umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich 

na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593) 

(2010/87/UE). Na stronie internetowej Administratora www.labplus.pl/rodo, zamieszczono informację o 

prawach osób, których dotyczy przekazanie danych do państw trzecich, a także krajów spoza EU i EOG 

gwarantujących standard ochrony danych osobowych oraz zawarto informację o standardowych klauzulach 

umownych zawartych przez dostawców usług, w dokumencie Polityka prywatności Labplus Sp. z o.o.  

12. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas określony w projekcie i przepisach ustaw szczególnych m.in. 

ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych; przez dalszy czas po zakończeniu umowy  

a wynikający z ustaw szczególnych np. dotyczących archiwizacji dokumentów kadrowych czy 

ubezpieczeniowych  lub wynikający z okresu przedawnienia roszczeń zarówno Administratora jak i Państwa.  

13. Państwa dane nie są profilowane.  

  
*Wyjaśnienie: 

i. brak potwierdzenia otrzymania klauzuli informacyjnej nie oznacza nie wykonania przez 
Administratora obowiązków ustawowych. Wystarczającym jest wykazanie, że osobie, której dane się 
pozyskuje przekazano te informacje lub udostępniono możliwość zapoznania się z  informacją  
o administrowaniu.  

ii. skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ofertowego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa stanowiącymi podstawę 
prowadzenia przedmiotowego postępowania;  

iii. 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 
w związku z realizacją projektu, w ramach złożonej oferty.  

 
Informacja dodatkowa: 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO , 
ustawę o ochronie danych osobowych i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu i realizację projektu. 
Do obowiązków tych należą:  

i. obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 RODO względem osób, których dane osobowe przetwarza w 
ramach złożonej oferty lub dokumentów składanych na żądanie Administratora; 

ii. obowiązek informacyjny wskazany w art. 14 RODO względem osób, których dane osobowe Wykonawca 
przetwarza a uzyskał je pośrednio i zawarł je w ofercie lub w dokumentach składanych na żądanie 
Administratora. 

- z przekazaniem informacji o przetwarzaniu tych danych przez Administratora w procedurze ofertowej lub w wyniku 
wybory oferty Wykonawcy.  
 

 
 

- formularz interaktywny, wystarczy „kliknąć”. Pozostawienie pustego pola” ”OZNACZA niewyrażenie zgody w tej części. 
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I) Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie: zapisu cyfrowego,  video,  fotografii,  

obrazu,  inne: __________; podczas: sesji zdjęciowej z dnia 21-10-2022;  w trakcie sesji zdjęciowych  nagrań 

realizowanych przez Administrator:  w trakcie wykonywania obowiązków umownych,  szkoleń służbowych,  imprez 

branżowych,  inne: __________; do: 

a)  promocji i reklamy usług własnych Administratora w każdej formie, w szczególności jako newsletter,  

filmy promocyjne, fotorelacje, reklamy internetowe,  artykuły sponsorowane, wywiady w każdej 

formie przekazu medialnego,  inne: ____________;  publikacji na portalach społecznościowych 

Administratora typu Facebook, Instagram, Tik Tok;  publikacji nagrań na kanałach firmowych w mediach 
internetowych typu YouTube;  

b)  wykorzystania w ofertach Administratora w przetargach, zapytaniach ofertowych, rozliczeniach, 

sprawozdaniach;  

c)  stworzenia awatara na skrzynce służbowej poczty e-mail do komunikacji poza organizacją; 

d)  opublikowania na stronach Internetowych Administratora; 

e)  stworzenia awatara w komunikacji innej niż poczta e-mailowa np. w aplikacji Lab Test Checker, 

wykorzystywanej do kontaktu z podmiotami współpracującymi i ich klientami;  

f) opublikowania na portalach reklamowych typu LinkedIn 

i wyrażam zgodę na: 

g)  rozpowszechnianie mojego wizerunku czyli wykorzystanie na materiałach reklamowych i promocyjnych 

kierowanych do nieograniczonego kręgu odbiorców;  

h)  rozpowszechnianie wizerunku wyłącznie do celu wskazanego pod literą b, c, d, e.  

 

______________________, dnia ___________________ czytelny podpis: _________________________________ 

II) Zgoda na wykorzystanie danych do postępowań ofertowych i reklamowych.   

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora moich danych osobowych 

imię, nazwisko, uprawnienia zawodowe (ukończone szkoły, kwalifikacje zawodowe), dane kontaktowe 

1) do celów związanych z postępowaniami ofertowymi Labplus Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, gdzie dane te będą wykorzystane w ofercie.       TAK  NIE
   

2) do celach związanych z postępowaniami ofertowymi Labplus Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej, gdzie będę zgłoszony jako potencjalny wykonawca lub osoba zaangażowana w projekt, także po 

wygaśnięciu umowy nas teraz łączącej, do odwołania.     TAK NIE 
 

__________________________________________________________ 
miejscowość, data, czytelny podpis 

 


