
Klauzula informacyjna dla Wykonawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych 

(dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi, podających swoje dane 

osobowe w celu udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia) 

 

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”, Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. St. 

Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, 

 Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można kierować 

pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, na adres: 

dane.osobowe@ast.krakow.pl  tel. 12 422 81 966 w.17, pocztą na adres: Inspektor Ochrony 

Danych, AST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 

tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), w formie otwartego, 

zamieszczonego na stronie Zamawiającego zapytania ofertowego, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o dostęp do informacji publicznej; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia postępowania;  

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

niezbędne dla udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 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 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 RODO; 

− 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 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 jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca uczestniczący w zapytaniu, zobowiązany jest wypełnić 

obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 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 - 

RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu.  

 


