Załącznik 2 do zapytania ofertowego nr 1/SS/TECHMATSTRATEG/2021
Attachment 2 to the request for quotation no. 1/SS/TECHMATSTRATEG/2021

OŚWIADCZENIE RODO / GDPR STATEMENT

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Information on GDPR
Seen Semiconductors Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Seen Semiconductors Sp. z o.o.
(zwany dalej Administratorem).
2. Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować poprzez adres emailowy: konstanty@sen.com.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres
siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 związanym z realizacją postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w szczególności rejestracji i rozpatrywania złożonych ofert, wyboru Wykonawcy –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych;
 przygotowania i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z
wyłonionym Wykonawcą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją
dokumentacji – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postepowania inne podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa oraz instytucje na mocy zawartych umów (np. w celu
rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą może być również dostawca usług
hostingowych (dostawca usługi poczty e-mail) oraz operator pocztowy.
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
6. Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych są następujące:
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a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

In accordance with Art. 13 sec. 1 and 2 of the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27/04/2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on
the protection of data) (Journal of Laws UE L 119, p. 1) - hereinafter referred to as
the GDPR, in force from May 25, 2018, I inform:
1) The administrator of your personal data is Seen Semiconductors Sp. z o.o. with
headquarters in Warsaw (02-672), ul. Domaniewska 37A (hereinafter referred to
as: Seen Semiconductors).
2) The Data Protection Inspector is Konstanty Donimirski, contact with the
Inspector is possible via the email address: konstanty@seen.com.pl
3) Your personal data will be processed in order to make contact (including
keeping an internal contact register to enable the Administrator to contact
persons submitting inquiries by electronic means) and to establish, defend or
pursue claims, which is the legitimate interest of Seen Semiconductors,
referred to in art. 6 sec. 1 lit. f GDPR.
4) The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain
personal data on the basis of legal provisions and contractors cooperating with
Seen Semiconductors.
5) Your personal data will be stored until the end of the limitation period for any
claims.
6) Seen Semiconductors kindly informs you that you have the right to:
• requesting access to personal data;
• rectification of personal data;
• deletion of personal data - with the exception of data provided and processed
in the periods required by law;
• restrictions on the processing of personal data;
• objecting to the processing of personal data;
• withdrawal of consent at any time by e-mail to the following address:
konstanty@seen.com.pl; the withdrawal of consent does not affect the
lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent
before its withdrawal;
• lodging a complaint to the supervisory body.
In order to exercise the rights set out above, please contact the Administrator or
the Data Protection Officer.
7) Providing personal data is voluntary, however, failure to provide data will result
in the inability to contact.
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OŚWIADCZENIE O RODO
Wykonawca oświadcza, że Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych
udostępnionych przez niego w toku postępowania i w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy.

STATEMENT ABOUT GDPR
The Supplier declares that he agrees to the processing of his personal data by the Procurer in the
course of the procedure and during the contract.
The Supplier declares that he has fulfilled the information obligations provided for in Art. 13 or
article 14 GDPR towards persons from whom personal data was obtained directly or indirectly in
order to apply for the award of a public contract and in order to perform the contract.

(miejscowość i data) / place and date

imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania
ofert w imieniu Wykonawcy / name of the
representative of the Supplier
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