
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że:  
 
1) Administratorem danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja 

Kopernika 26, 31-501 Kraków, reprezentowana przez Rektora AIK (dalej: „AIK”); 
2) AIK wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez 

email: iod@ignatianum.edu.pl lub pod nr. telefonu 123 999 502.  
3) Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:  
 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze), w zakresie i przez okres określony w 
poniższych przepisach prawa, w celu:  
 
- prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”  
 
lub  
 
- prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianego do 
współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach ww. Programu.  
 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w zakresie niezbędnym do zawarcia i 
wykonania umowy z AIK  
- i będą przetwarzane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w okresie 
realizacji umowy.  
 

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią), 
w celu:  
 
- weryfikacji prawidłowości wykonania umowy i dochodzenia roszczeń oraz obsługi 
skarg, reklamacji oraz zgłoszeń  
- i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy, dochodzenia 
roszczeń związanych z umową lub upływu okresu przedawnienia;  
 



- przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych  
- i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa mającymi 
zastosowanie do AIK. 
 
- archiwizacji dokumentacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy  
- i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa mającymi 
zastosowanie do AIK.  
 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 8 (zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) 
oraz art. 96 ust. 3 (jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami) ustawy Pzp; 
 

b) podmioty realizujące badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta; dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;  

 
c) podmiotom publicznym w przypadkach określonych w przepisach prawa, w 

szczególności organom nadzoru i kontroli publicznej; str. 28  
 

d) podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu AIK świadcząc AIK usługi o 
charakterze technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną AIK, systemy 
teleinformatyczne AIK lub udostępniającym AIK narzędzia teleinformatyczne, 
świadczącym AIK usługi audytowe, pomoc prawną, a także innym administratorom 
danych osobowych np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.  
 

5) AIK udostępnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się do AIK o to osoby trzecie i jest to 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez takie osoby, np. w celu podjęcia czynności zmierzających do ochrony ich interesów 
prawnie chronionych, na drodze postępowania sądowego. Dane osobowe AIK udostępnia 
także sądom i uprawnionym organom, jeżeli zwrócą się do AIK na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa.  

 
6) Posiada Pani/Pan:  
 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może zażądać wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
 

b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych; realizacja tego 
uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 



zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp;  
 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych;  
 

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; realizacja tego uprawnienia nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego;  
 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych;  
 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie przy ul. Stawki 2,.  
 

7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

 
8) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą:  

 
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał 
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego w trybie przepisów ustawy Pzp,  
 

b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
Zamawiającego w trybie przepisów ustawy Pzp,  
 

9)  W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 
związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – 
treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 

 


