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INFORMACJA 

 DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
  
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) uprzejmie 
informujemy, że w przypadku pozyskania przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki 
Uzależnień w ramach niniejszego  postępowania Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 
1 RODO (dalej: „dane osobowe”): 
1. administratorem danych osobowych jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

Uzależnień, z siedzibą przy ul. Wrzeszczańskiej 29, 80 -409 Gdańsk (dalej: „Administrator”), 
z którym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@opz.gdansk.pl, 

2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i e  RODO w celu 
przeprowadzenia postępowania niezbędnego do realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu pn. 
„Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji 
cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, 
, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz 
wykonania wynikających z realizacji tego programu  obowiązków w zakresie kontroli, nadzoru 
sprawozdawczości i statystyki. 

3. odbiorcą danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie Administratora takie jak: 
obsługa IT, operatorzy pocztowi oraz inne podmioty wspierające, kontrolujące i nadzorujące 
Administratora przy prowadzonej działalności statutowej. Dane osobowe będą udostępniane 
innym odbiorcom poza wyżej wymienionymi wyłącznie  w przypadku gdy  podstawą dla tego będą 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia 
ustalonych przez Administratora celów przetwarzania, 

4. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unie Europejskiej i organizacji 
międzynarodowych, 

5. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w 
tym poprzez profilowanie, 

6. dane osobowe będą przetwarzane przez czas do tego niezbędny, wymagany zapisami umowy o 
dofinansowanie projektu,  w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz 
wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi 
osobowymi (np. obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i statystycznych, zaspokojenia 
roszczeń o charakterze cywilnoprawnym),  

7. posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych na warunkach wynikających 

z art. 15 RODO, 
b) żądania od Administratora  sprostowania do swoich danych osobowych na warunkach 

wynikających  z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku Zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z Wytycznymi dot. realizacji projektów oraz nie może naruszać integralności 
dokumentacji postępowania oraz realizacji projektu przez niezbędny czas jego przechowywania, 

c) żądania od Administratora sunięcia danych osobowych, z  zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 17 ust. 3  RODO, 

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
 
 
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ………………………………………………….. 
Czytelny Podpis Wykonawcy 
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