
 
 

    

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 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) informuje, iż:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w 
Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod 
numerem tel. 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. dostawę ekspresu ciśnieniowego automatycznego do kawy do 
Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach realizowanego w ramach projektu 
pn. „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 
Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji ekologicznej” w ramach działania 2.4 
priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Umowa nr 
POIS.02.04.00-00-0043/16-00, w trybie Rozeznanie rynku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o finansach publicznych i 
zobowiązania umowne (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie) ,  

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: : przewidziany dla archiwizacji 
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego na podstawie Ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,,  

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu,  

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane 
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,  

9) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym – Umowa na dostawę sprzętu 
audiowizualnego do sali edukacyjnej Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach 
realizowaną w ramach projektu pn. „Modernizacja Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach służącej realizacji programu edukacji 
ekologicznej” - działanie 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0043/16-00).  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowej  

 


