
 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157
Kraków (dalej   „ASP w Krakowie”)  przetwarza  dane  zawarte  w ofertach,  dane  znajdujące  się  w
publicznie  dostępnych  rejestrach  (Krajowy  Rejestr  Sądowy,  Centralna  Ewidencja  i  Informacja  o
Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2018  r.  poz.  1986  z  późn.zm).  Wśród  tych  informacji  mogą  pojawiać  się  dane,  które  na  gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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  (dalej:  „Ogólne
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, REGON 000275783 NIP 675-00-07-570
2.  W sprawach  związanych  z  Pani/  Pana  danymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem Ochrony
Danych,  kontakt  pisemny  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres  Administratora,  e-mail:
iod@asp.krakow.pl.
3.  Dane  osobowe  zawarte  w ofertach  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  c  RODO,  tj.
przetwarzanie  jest  niezbędne  do wypełniania  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  prowadzenie  postępowań  o  udzielnie  zamówienia
publicznego. 
4. Odbiorcą Pani/  Pana danych będą członkowie komisji  przetargowych i upoważnieni pracownicy
ASP w  Krakowie,  a  także  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów prawa.
5.  Pani/  Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  liczony  od  dnia  1  stycznia  roku
następującego  po  roku  w,  którym  zakończone  zostało  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10 od dnia 1 stycznia
roku następującego po roku w, którym umowa ta została zawarta.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie

odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody
c) przenoszenia danych
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7. Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego roz-
porządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan
zobowiązany  do  ich  podania,  a  konsekwencja  niepodania  danych  osobowych  będzie
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
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9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej.
11. ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej  i  organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich  przypadkowym  czy
umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,   nieuprawnionym  ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


