Załącznik nr 6 do WARP-29/Z/2018

OŚWIADCZENIE OFERENTÓW

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679)

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem moich danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z
Inspektorem
Ochrony
Danych
w
WARP
sp.
z
o.o.
poprzez
e-mail
inspektor.odo@warp.org.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne –
na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
2016/679,
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes WARP sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
uzasadnionym interesem WARP sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników
prowadzonej działalności gospodarczej,
c) w celu kierowania do mnie przez WARP sp. z o.o. treści marketingowych; podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes WARP sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f
Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes WARP sp. z o.o. polega na kierowaniu
do mnie treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a
także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą
drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WARP sp. z o.o. polegającego na
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WARP sp. z o.o. (art.
6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
e) w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WARP sp. z o.o. i
wynikających z zawartych przez WARP sp. z o.o. umów z instytucjami publicznymi i
finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego oraz realizacji zawartych z
nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów instytucje te stają się
administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie
działalności.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, moje dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, tj.:
a) właściwym organom administracji rządowej,
b)
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, Zarządy Województw, Komisja
Europejska oraz organy administracji publicznej, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub
inne uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty,
c) banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
d) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
e)
podmiotom świadczącym na rzecz WARP sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania
umowy, takie jak dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz inne biura informacji
gospodarczej,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a w
1.

przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż
przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez WARP sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości
(nie krócej jednak niż przez okres 10 lat). W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w
celu kierowania do mnie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu
wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
6. O ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - każdą z wyrażonych zgód można
wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7. Mam prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
8. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
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).
9. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10.Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy
przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub
gdy dotyczy marketingu bezpośredniego.
11.Podanie danych osobowych jest wymagane przez WARP sp. z o.o. w celu zawarcia i
wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których
podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez
WARP sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

……………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(czytelny podpis oferenta)

