
 

 

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 28/7; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349017; NIP: 634-273-85-97; Kapitał zakładowy: 738650,00 zł. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 1 z 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dot. Wykonawców 

 
 
Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” 
(nr RPSL.11.02.01-24-03GA/16) realizowany w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020.  
 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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) dalej RODO, informujemy, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., z siedzibą  
w Katowicach (40-092) przy ul. Adama Mickiewicza 28/7). Z Administratorem danych można się 
skontaktować poprzez adres e-mailowy: zarzad@oswiata.slask.pl lub pisemnie przekazując 
korespondencję na adres siedziby Administratora. 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy na realizację 
usług w ramach Projektu „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju 
szkolnictwa zawodowego”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 
zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe 
zrealizowanie ww. celu. 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, upoważnione przez 
administratora, Lider Projektu (Miasto Zabrze) i Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa 
Śląskiego), w związku z realizacją celu, o którym mowa w podpunkcie b, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, bankom, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 
korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

f) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo 
wniesienia sprzeciwu. 

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

h) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, ani profilowania. 


