
 

Załącznik nr 4  

do Zapytania Ofertowego 
 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy:  …………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:  …………………………………………………………… 

Osoba reprezentująca Wykonawcę:    ..…………………………………………………………. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

 

na potrzeby zapytania ofertowego pn. 

 

Stworzenie systemu interaktywnej strony internetowej udostępniającej 

informacje i wyniki obserwacji astronomicznych w ramach projektu “A sub-

percent distance scale from binaries and Cepheids” – CepBin, finansowanego 

przez Unię Europejską w ramach programu na rzecz badań i innowacji 

Horyzont 2020 w ramach umowy numer 695099 wraz z przekazaniem praw 

autorskich do systemu. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Centrum 

Astronomiczne im. M. Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się: listownie na adres: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa lub przez 

e-mail: iodo@camk.edu.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z 

zapytaniem ofertowym na: „Stworzenie systemu interaktywnej strony internetowej udostępniającej 

informacje i wyniki obserwacji astronomicznych w ramach projektu “A sub-percent distance scale 

from binaries and Cepheids” – CepBin, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu 

na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy numer 695099 wraz z przekazaniem 

praw autorskich do systemu”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 

RODO art. 6 ust. 1 lit. c. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

19 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana 

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. 

mailto:iodo@camk.edu.pl


7. Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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.  

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN 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 lub konkursu. 

11. 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. 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania  

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. 

*** Wykonawca nie jest zobowiązany do podpisania treści załącznika na etapie postępowania. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez złożenie oferty.  

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany będzie do podpisania załącznika wraz z umową. 

 

 


