
 
 

Załącznik nr 2 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
 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 r., str. 1), dalej “RODO”, informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą w  

  Gdańsku, ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdańsk; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu    

  związanym z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy, z którym zostanie podpisana  

  umowa cywilno-prawna (zlecenie) na stanowisko Specjalisty w zakresie bezczujnikowego  

  sterowania i napędów średniego napięcia, w ramach realizowanego projektu pt.  

  “Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami  

  półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej  

  częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” współfinansowanego     

  ze środków Unii Europejskiej; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

  prawa; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  

  dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu dotyczącym  

  wyłonienia Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa cywilno-prawna (zlecenie)  

  na stanowisko Specjalisty w zakresie bezczujnikowego sterowania i napędów średniego  

  napięcia, w ramach realizowanego projektu pt. “Wysokosprawny wielosystemowy układ  

  napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci   

  realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych  

  zespołów trakcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

  zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹, 

- 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; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kktórym mowa w art. 20 RODO, 

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

                   

 

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku prowadzonego  

                          postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

  w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej   

  lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa  

  członkowskiego. 


