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Załącznik C do Oferty
Klauzula informacyjna RODO
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 jedn.: Dziennik
Ustaw z 2019 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 w celu realizacji zamówienia
publicznego na: wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej
osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25),
oraz na przyległym do Teatru terenie, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021, w
trybie całodobowym, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: DAI-271.2.2020 na podstawie i
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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 z postępowania lub odrzucenie oferty z postępowania,
5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w związku z realizacją
postępowania i wyłonieniem wykonawcy oraz w przypadku wyboru oferty z zawarciem
i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W każdym przypadku odbiorcami
Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa. Dane
osobowe będą udostępniane również podmiotom, którym Zamawiający powierzył
przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych
zgodnie z art. 28 Rozporządzenia ogólnego, w tym podmiotom dostarczającym
i wspierającym systemy teleinformatyczne Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie i ich bieżącą
obsługę oraz podmiotom współpracującym i wspierającym bieżącą działalność Teatru Łaźnia
Nowa.
6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych wyłącznie na podstawie ewentualnych decyzji o kontroli lub weryfikacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
7. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu,
w tym w formie profilowania.
8. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: co najmniej 4 lat
liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do
_________________________________________________________________________________________________________________
Teatr „Łaźnia Nowa” w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków
tel. 012-425-03-20, email: przetargi@laznianowa.pl strona: http://www.laznianowa.pl/
Strona 1 z 2

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia
usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25), oraz na przyległym do
Teatru terenie, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021, w trybie całodobowym, dla Teatru „Łaźnia Nowa”.
Znak: DAI-271.2.2020

upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze
środków Unii Europejskiej albo jego trwałości bądź innych umów czy zobowiązań
wynikających z realizowanych projektów, albo do upływu terminu przedawnienia roszczeń z
umowy zawartej z Zamawiającym w wyniku wybrania oferty, oraz w celach archiwizacyjnych
przez okres przewidziany prawem.
9. Posiada Pani/Pana/Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w
przywołanym na wstępie Rozporządzeniu Ogólnym.
10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pana/Państwo
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:
a) przesłać e-mailem na adres: iod@laznianowa.pl
b) pocztą tradycyjną na adres: Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie os. Szkolne 25, 31–977
Kraków
c) dokonać osobiście stawiając się w sekretariacie Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie
os. Szkolne 25, 31–977 Kraków.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie przekazanie ich
do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Posiada Pani/Pana/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
12. 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.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku.
.......................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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