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ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty
Klauzula informacyjna
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) oraz
zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.),
Gmina Miejska Kraków – Teatr „Łaźnia Nowa” w Krakowie informuje, że:
1.
Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków, z
siedzibą w Krakowie, adres: 31-004, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwana w dalszej treści
Zamawiającym, reprezentowana przez Ewę Wolniewicz - Dyrektora Teatru Łaźnia Nowa w
Krakowie, z siedzibą os. Szkolne 25, 31–977 Kraków, działającego na podstawie Aktu
Powołania z września 2017r.
2.
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą os.
Szkolne 25, 31–977 Kraków, pokój nr 1; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy
jest przez adres e-mail: iod@laznianowa.pl oraz pod adresem pocztowym: Inspektor Ochrony
Danych, Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.
3.
Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c
Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli
do zabudowy wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum
Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej.
4.
Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym
niezbędnym dla realizacji zamówienia, jest dobrowolne oraz konieczne dla zawarcia i
wykonania umowy z Zamawiającym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z postępowania.
5.
Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „PZP”.
6.
Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP
przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub do upływu terminu możliwości kontroli projektu
współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości
bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
7.
Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8.
Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:
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a)
usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia
Ogólnego,
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia
Ogólnego
c)
na podstawie art. 21 Rozporządzenia Ogólnego prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego.
9.
Posiada Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwa, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
załączników.
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana/Państwa uprawnień wskazanych pkt 8 i
10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana/Państwa,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
12. Wystąpienie przez Panią/Pana/Państwa z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u
Zamawiającego należy kontaktować się pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych
Zamawiającego: iod@laznianowa.pl
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
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