
Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego/  
informacje dot. ochrony danych osobowych 

 
1. Klauzula informacyjna 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
dotycząca danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego – Akademię Muzyczną 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

 
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”, informuję, że:  
• Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz wszelkich innych dokumentach 
składanych przez Wykonawcę jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 
siedziba: ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, adres e-mail: rektor@amuz.krakow.pl 
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z 
nim skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@amuz.krakow.pl 
• ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, wyłączonym ze 
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 
2019 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak też - jeżeli do tego dojdzie - zawarcia 
czy wykonania umowy w sprawie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania. 
• odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje administracji publicznej, ze środków których 
finansowane jest zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia, powołani biegli zewnętrzni - a w 
granicach celów ustalonych powyżej - również zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, 
a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z 26 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j .Dz.U.2018.1330 ze zm). 
• ww. dane osobowe będą przechowywane: 
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy; 
- okres przedawnienia roszczeń. 
• w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 
• każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych 
dokumentach składanych przez Wykonawcę posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej 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, że przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
• żadnej osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych 
dokumentach składanych przez Wykonawcę nie przysługuje: 
• 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przedmiotowego 
postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa stanowiącymi 
podstawę prowadzenia przedmiotowego postępowania. 
 
**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. 



 
2. Informacja dla Wykonawcy:  
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych 
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
a)     obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu 
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 
b)     obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści 
oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. 
 
3. Dodatkowa informacja dla osób trzecich 
Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą 
wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji. 

 
 


