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Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego od 

Zamawiającego: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 

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.), w dalszej części jako „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z siedzibą  

w Bobowej, adres: ul. Grunwaldzka 18, 38-350Bobowa, w imieniu którego działa Dyrektor Centrum, adres strony www 
administratora: http://www.ckbobowa.pl; 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może Pani/Pan się skontaktować  
w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw 
przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe do IOD: 
zbigniew.murjas@cbi24.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont i modernizacja Sali 
widowiskowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”, prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji. Nadto, w przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celach 
związanych z wykonaniem tejże umowy i/lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w oparciu o art. 18 oraz 

art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
ze zm.), w dalszej części jako „ustawa PZP”; 

2) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – w zakresie niezbędnym do potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, monitoringu, audytu, sprawozdawczości i kontroli udzielonego finansowania, w tym prawidłowości 
realizacji i rozliczenia zadania objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa – Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 
„Infrastruktura domów kultury”; 

3) Zarząd Województwa Małopolskiego –w zakresie niezbędnym do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
monitoringu, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i kontroli udzielonego finansowania projektu pn.: „Remont  
i modernizacja Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”realizowanego w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”; 

4) inne podmioty – na podstawie i w granicach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, stosownie do treści art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków 
Skarbu Państwa – Funduszu Promocji Kultury, zakończenia realizacji i rozliczenia zadania współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej oraz przez okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań  
w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 
przez okres archiwizacyjny – w zależności od tego, który z tych okresów zakończy się najpóźniej. Niezależnie od 
postanowień zdania poprzedzającego, w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 
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umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku toczącego się postępowania sądowego  - przez okres 
trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia; 

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

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

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania 

przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, Administrator może żądać od 
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) na podstawie art. 16 RODO – sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych1; 
3) na podstawie art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania2; 

4) na podstawieart. 77 RODO – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO – do usunięcia danych osobowych; 
2) w związku z faktem, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie odbywa się w oparciu o podstawy 

wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jak również przetwarzanie nie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany (art. 20 RODO) – przenoszenia danych osobowych; 

3) w związku z 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. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym3 lub do organizacji międzynarodowej. 

 
 
 

                                                 
1Uwaga: stosownie do treści art. 19 ust. 2 ustawy PZP, skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 
2Uwaga: stosownie do treści art. 19 ust. 3 ustawy PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zgodnie z 
dyspozycją art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia Zamawiającemu korzystania ze środków ochrony prawnej (w tym celem ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń) lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
3 Obszar EOG obejmuje: kraje Unii Europejskiej, Islandię, Norwegię i Liechtenstein. 


