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Znak sprawy: DA-272-1/19 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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 Państwa danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 

Nauk, adres siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków; 

 administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email iod@iop.krakow.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 4 sztuk kamer do 

zdjęć poklatkowych; 

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (tekst jedn. z 2018  r., poz. 1330 z późn. zm.).  

 Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu; 

 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w kodeksie cywilnym;   

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznają 

Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 


