
Klauzula informacyjna do zastosowania w celu związanym z zapytaniem ofertowym do 30 000 euro 

prowadzonym przez Dom Kultury w Tuchowie 
 

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), dalej „RODO” informujemy, że:  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Tuchowie, w którego imieniu działa 

Dyrektor. Z Administratorem można się skontaktować poprzez: tuchowkultura@interia.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora: DOM KULTURY W TUCHOWIE, UL. CHOPINA 10, 33-170 TUCHÓW. 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-

mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO - w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro. Pani/Pana dane 

osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 25 lat, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 25 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
6) Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
d) na podstawie art. 20 ust. 1 lit a RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) 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. b RODO. 
8) Pani Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
9) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO. 

10) Nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro. 
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane. 
 
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  
** 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. 


