
 

Załącznik nr 8  do SIWZ 
 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 
„Modernizacja i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System”, 

(oznaczenie sprawy: PN/02/2020) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej 

Akademii Nauk, ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków;  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN za pomocą adresu iod@imgpan.pl.; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 us t. 1 lit. c  RODO w  ce lu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami ) dalej „ustawa Pzp; 
4. Odbiorcami Pani/Pana 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 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), da le j „us tawa 

pZP; 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej 
zakończeniu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania  określonych 

danych wynikają z ustawy; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 
13. nie przysługuje Pani/Panu: 

14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO . 
 

17. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności 

osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, 
pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i 

okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, ce lach archiwalnych 
oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami 

prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora 
danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania 

podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami praw a, nie  
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będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą  one 
zostać przekazane podmiotom współpracującym z IMG-PAN w oparciu o umowy pow ie rzenia  

zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie  IT, czy obs ługą 
korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został 

opisany powyżej.  
18. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie 

przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy 

 
 

 
______________________ 

. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

 
 

 

 


