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ZAŁĄCZNIK Nr 14 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 

1.1. Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuję, że: 

1.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3. 

1.1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 

Katowicach można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-

mail: iod_abi@am.katowice.pl. 

1.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z  konkursem na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego 

obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

1.1.4.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96 ust 3 lit. a) oraz art. 96 ust 3 lit b) PZP. 

1.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 127 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat ustalenia 

wyników konkursu. 

1.1.6.         W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.1.7.         Wykonawca posiada: 

1.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych 

zamieszczonych przez zamawiającego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prawo dostępu do 

przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

1.1.7.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych 

osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). W 
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przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w 

drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

1.1.7.3.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 (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) oraz z zastrzeżeniem, że 

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

1.1.7.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 

1.1.8.         Wykonawcy nie przysługuje: 

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

1.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

1.1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

1.1.8.4.      Dane osobowe zebrane w konkursie będą przetwarzane w sposób gwarantujący zabezpieczenie 

przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

 


