
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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) zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.  

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu 

e-mail: iod@urk.edu.pl. 

 

3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od 

osoby, której te dane dotyczą, są one pozyskane od kontrahenta, oferenta lub ze źródeł publicznie 

dostępnych. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: nazwa wykonawcy, imię i 

nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, informacje dotyczące wykształcenia i uprawnień, inne 

informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia publicznego, a następnie w celu zawarcia i 

realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO), 

• prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia publicznego oraz wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązków prawnych, w tym księgowo-

rachunkowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na 

podstawie umowy  z Administratorem. 

 

7. 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 czas jej 

trwania, a następnie okres archiwizacyjny wynikający z instrukcji kancelaryjnej.   

 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4, a ich niepodanie będzie 

skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.  

 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych, 

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

5) przenoszenia danych, 

- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.  

 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 

z przepisami RODO. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 I/LUB 14 RODO 

Nazwa zadania: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 14 RODO  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu przedstawienia oferty oraz 

zawarcia ewentualnej umowy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, podpis 

 


