
Dotyczy:	Dostawa	(sprzedaż	i	dostarczenie)	szczurów	laboratoryjnych	na	potrzeby	badań	naukowych	
realizowanych	w	 ramach	 projektu	 pn.	 „Udział	 flawonoidów	 nad	 rozwojem	 nadciśnienia	 tętniczego	
indukowanego	ciążą	-	badania	in	vitro	i	in	vivo”.	Znak	(numer	referencyjny):	TA/Zp-3/19			

Załącznik	nr	1	Dokumentu	Zamówienia.			

	
Klauzula	informacyjna	RODO	

(I) W	związku	z	możliwością	przetwarzania	Pani/Pana	danych	osobowych	w	zakresie	w	jakim	

zostały	 lub	 zostaną	 podane	 w	 ofercie,	 jak	 też	 w	 ewentualnych	 innych	 dokumentach	

składanych	 Instytutowi	Włókien	Naturalnych	 i	 Roślin	 Zielarskich	 z	 siedzibą	w	 Poznaniu,	

przy	ul	Wojska	polskiego	71b	w	odpowiedzi	na	Zapytanie	ofertowe	TA/Zp-3/19	Instytutu	

Włókien	 Naturalnych	 i	 Roślin	 Zielarskich	 na	 zamówienie	 z	 dziedziny	 nauki	 obejmujące	

dostawę	 (sprzedaż	 i	 dostarczenie)	 szczurów	 laboratoryjnych	 na	 potrzeby	 badań	

naukowych	 realizowanych	 w	 ramach	 projektu	 pn.	 „Udział	 flawonoidów	 nad	 rozwojem	

nadciśnienia	 tętniczego	 indukowanego	 ciążą	 -	 badania	 in	 vitro	 i	 in	 vivo”	 (zwane	 dalej	

„Zamówieniem”)1	lub		w	związku	z	zawarciem	lub	wykonaniem	umowy	w	sprawie	realizacji	

wyżej	wskazanego	Zamówienia				

(II) Zgodnie	 z	 wymogami	 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	zwanym	w	skrócie	„RODO”	–		

informuję,	że:		

1. Administratorem	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 jest	 Instytut	 Włókien	 Naturalnych	 i	 Roślin	

Zielarskich	 z	 siedzibą	 w	 Poznaniu	 (adres:	 ul.	 Wojska	 Polskiego	 71B,	 60-630	 Poznań),	 tel.	

Sekretariat:	(+48	61)	84	55	865,	faks:	(+48	61)	841	78	30,	e-mail:	sekretariat@iwnirz.pl	

2. Pani/Pana	dane	osobowe	przetwarzane	będą	na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	b,	c	oraz	f	RODO,	tj.		

dla	celów:	

1) związanych	 z	 prowadzonym	 przez	 Administratora	 postępowaniem	 zmierzającym		

do	ustalenia	podmiotu	o	najkorzystniejszej	ofercie	na	Zamówienie	 (tj.	na	potrzeby	

stosowanych	 przez	Administratora	 czynności	 poprzedzających	możliwość	 zawarcia		

umowy	 o	 realizację	 Zamówienia),	 jak	 też	 (jeżeli	 do	 tego	 dojdzie)	 zawarcia		

czy	wykonania	z	udziałem	Pani/Pana	danych	osobowych	umowy	w	sprawie	realizacji	

Zamówienia,	

																																																													
1	Dokument	Zamówienia	zawierający	ogłoszenie	o	zamówieniu	wraz	z	regulaminem	postępowania,	w	tym	opisem	przedmiotu	
zamówienia,	warunków	ubiegania	się	o	zamówienie,	jego	udzielenia	i	realizacji	
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2) wykonania	 ewentualnie	 ciążących	 na	 Administratorze	 obowiązków	 udostępnienia	

złożonej	w	związku	z	ubieganiem	się	o	Zamówienie	oferty	lub	innych	dokumentów		

(z	 Pani/Pana	 danymi	 osobowymi)	w	 przypadkach	 wskazanych	 w	 ust.3	 i	 4	 poniżej		

(na	podstawie	i	w	wykonaniu	przepisów	tam	wskazanych),		

3) ustalenia,	 dochodzenia	 lub	 obrony	 roszczeń	 wynikających	 z	 postępowania		

na	 Zamówienie	 oraz	 umowy	w	 sprawie	 realizacji	 Zamówienia	 (jeżeli	 umowa	 taka		

–	z	udziałem	Pani/Pana	danych	osobowych	-	zostanie	zwarta)			

3. W	 granicach	 celów	 wskazanych	 w	 ust.	 2	 powyżej	 odbiorcami	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	

(oprócz	 samego	 Administratora)	 	 mogą	 być	 instytucje	 administracji	 publicznej,	 ze	 środków	

których	finansowane	jest	zamówienie	stanowiące,	powołani	biegli	zewnętrzni	-	a	w	granicach	

celów	ustalonych	w	ust.	1	pkt	3)	powyżej	-	również		zewnętrzne	kancelarie	lub	osoby	świadczące	

usługi	prawne,	doradcze	lub	finansowe.		

4. Z	uwagi	na	to,	że	Instytut	Włókien	Naturalnych	i	Roślin	Zielarskich	(Administrator)	jest	nie	tylko	

podmiotem	 prawa	 cywilnego	 (osoba	 prawna),	 lecz	 również	 podmiotem	 prawa	 publicznego		

(w	 tym	podmiotem	prawa	 publicznego,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 3	 ust.	 1	 pkt	 3	 ustawy	 Prawo	

zamówień	publicznych)	 -	 odbiorcami	Pani/Pana	danych	osobowych	mogą	być	 również	osoby		

lub	 podmioty	 (w	 tym	 organy	 sądowe	 i	 instytucje	 administracji	 publicznej),	 którym	 złożona		

(w	 odpowiedzi	 na	 postępowanie	 TA/Zp-3/19)	 oferta	 lub	 inne	 dokumenty,	 w	 tym	 umowa			

w	 sprawie	 realizacji	 Zamówienia	 (z	 Pani/Pana	 danymi	 osobowymi)	 wymagać	 będą	

udostępnienia,	 stosownie	 do	 obowiązujących	 w	 tym	 zakresie	 przepisów,	 w	 szczególności		

w	wykonaniu:	

1) Przepisów	ustaw	-	w	związku	ewentualną	kontrolą	Instytutu	Włókien	Naturalnych	i	Roślin	

Zielarskich	lub	jego	nadzorem	ze	strony	organów	administracji	publicznej		

2) Przepisów	ustawy	z	dnia	6.09.2001	o	dostępie	do	informacji	publicznej.						

5. Prawnie	 uzasadnione	 interesy	 Administratora	 (i	 odbiorów	 stosownie	 do	 ust.	 3	 i	 4	 powyżej		

	-	jako	stron	trzecich)	do	przetwarzania	Pani/Pana	danych	osobowych	na	podstawie	art.	6	ust.	1	

lit.	f	RODO	-	opisują	cele	wyszczególnione	w	ust.	2	pkt	1)	–	3)	powyżej;	

6. Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przechowywane	przez	okres	realizacji	celów,	o	których	mowa		

w	ust	 2	 powyżej,	 okres	 przedawnienia	 ewentualnych	 roszczeń	 z	 związanych	 z	 realizacją	 tych	

celów	oraz		przez	okres	wymagany	przepisami	prawa;	

7. Podanie	Pani/Pana	danych	osobowych	jest	dobrowolne,	przy	czym	w	zakresie	w	jakim:	

1) jest	Pan/Pani	osobą	składającą	ofertę	ubiegając	się	o	Zamówienie	i	podane	dane	osobowe	

służą	identyfikacji	podmiotu	składającego	tą	ofertę	(Oferenta);	lub		
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2) podane	 dane	 osobowe	 identyfikują	 Panią/Pana	 jako	 osobę	 uprawnioną		

(lub	 współuprawnioną)	 do	 reprezentacji	 podmiotu/podmiotów	 składających	 ofertę		

czy	inne	dokumenty	w	ramach	ubiegania	się	o	Zamówienie;	lub	

3) podane	 dane	 osobowe	 identyfikują	 Panią/Pana	 jako	 osobę	 uprawnioną		

(lub	współuprawnioną)	 do	 reprezentowania	 podmiotu/podmiotów	 składających	 ofertę	

przy	zawarciu	z	tym	podmiotem/podmiotami	umowy	na	realizację	dostawy	stanowiącej	

przedmiot	tego	zapytania	(jeżeli	umowa	taka	–	z	udziałem	Pana/Pani	danych	osobowych	

-	zostanie	zwarta)		

	–	 ich	 niepodanie	 może	 uniemożliwić	 realizację	 	 wszystkich	 celów,	 o	 których	 mowa		

w	 ust.	 2	 powyżej,	 a	 w	 zakresie	 w	 jakim	 ich	 podanie	 wynika	 z	 warunków	 postępowania		

TA/Zp-3/19	 upublicznionych	 przez	 Administratora	 poprzez	 zamieszczenie	 na	 stronie	

internetowej	(a	tym	samym	poprzez	fakt	złożenia	oferty	warunki	te	zostały	zaakceptowane	przez	

składającego	 ofertę	 i	 przez	 to	 stanowią	 wymóg	 wynikający	 ze	 szczególnego	 rodzaju	 umowy	

rozumianej	 tu	 jako	 zobowiązanie	 uczestnika	 do	 postępowania	 w	 sposób	 wynikający		

z	 zamieszczonych	 na	 stronie	 internetowej	 warunków	 postępowania)	 -	 konsekwencją		

ich	niepodania	jest	niemożność	skutecznego	ubiegania	się	o	Zamówienie	

4) W	 odniesieniu	 do	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 decyzje	 nie	 będą	 podejmowane	 w	 sposób	

zautomatyzowany,	stosowanie	do	art.	22	RODO;	

5) Posiada	Pani/Pan	prawo:	

• na	podstawie	art.	15	RODO	prawo	dostępu	do	danych	osobowych	Pani/Pana	dotyczących;	

• na	podstawie	art.	16	RODO	prawo	do	sprostowania	Pani/Pana	danych	osobowych;	

• na	podstawie	art.	18	RODO	prawo	żądania	od	administratora	ograniczenia	przetwarzania	

danych	osobowych	z	zastrzeżeniem	przypadków,	o	których	mowa	w	art.	18	ust.	2	RODO2;			

• prawo	 do	 wniesienia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	 Osobowych,	 gdy	 uzna	

Pani/Pan,	 że	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 Pani/Pana	 dotyczących	 narusza	 przepisy	

RODO;	

6) Nie	przysługuje	Pani/Panu:	

• w	związku	z	art.	17	ust.	3	lit.	b,	d	lub	e	RODO	prawo	do	usunięcia	danych	osobowych;	

• prawo	do	przenoszenia	danych	osobowych,	o	którym	mowa	w	art.	20	RODO;	

• na	podstawie	 art.	 21	RODO	prawo	 sprzeciwu,	wobec	przetwarzania	danych	osobowych,	

gdyż	 podstawą	 prawną	 przetwarzania	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 nie	 jest		

																																																													
2	Wyjaśnienie:	 zgodnie	 z	 art.	 18	 ust.	 2	 RODO	 prawo	 do	 ograniczenia	 przetwarzania	 nie	ma	 zastosowania	w	 odniesieniu		
do	 przechowywania,	w	 celu	 ustalenia,	 dochodzenia	 lub	 obrony,	 lub	 z	 uwagi	 na	ważne	względy	 interesu	 publicznego	Unii	
Europejskiej	lub	państwa	członkowskiego.	
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art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 e	 RODO,	 a	w	 zakresie	w	 jakim	 przetwarzanie	ma	miejsce	 na	 podstawie		

art.	 6	 ust.	 1	 lit	 f	 przetwarzanie	 dotyczyć	 	 będzie	 ewentualnym	 potrzebom	 ustalenia,	

dochodzenia	lub	obrony	roszczeń	z	celów,	o	których	mowa	w	pkt	2	powyżej).		

	

Warunki	postępowania	w	przedmiocie	zapytania	TA/Zp	-	3/19	(w	tym	obowiązki	osób	uczestniczących	
w	 tym	 postępowaniu	 oraz	 sytuacje,	 w	 których	 może	 dojść	 do	 zawarcia	 umowy		
na	 realizację	 Zamówienia,	 jak	 też	 sytuacje	 kiedy	Administrator	może	wymagać	przedłożenia	 innych		
niż	oferta	dokumentów,	w	których	mogą	znajdować	się	dane	osobowe	–	np.	pełnomocnictwo)	zostały	
zamieszczone	 na	 stronie	 internetowej	 Instytutu	 Włókien	 Naturalnych	 i	 Roślin	 Zielarskich	
(www.iwnirz.pl	 –	 Przetargi,	 ogłoszenia,	 zapytania	 ofertowe)	 oraz	 dodatkowo	 na	 jego	 stronie	
podmiotowej	BIP	https://www.e-bip.org.pl/iwnirz	(ikona	pn.	Zamówienia	z	dziedziny	nauki),	a	także		
są	dostępne	bezpośrednio	u	Administratora. 

 


