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Załącznik nr 3 
 do ogłoszenia o przetargu 
nr KA-6/2/2019/B 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 

1. Administrator danych Osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą w Krakowie (31-155), przy ul. Warszawskiej 24 (dalej: my). 
Inspektorem danych osobowych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki jest inż. Beata Bylica, 
kontakt: tel. (12) 374 22 37, e-mail: iodo@pk.edu.pl 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w następujących celach: w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego o nr KA-6/2/2019/B, zawarcia umów: przedwstępnej, zobowiązującej warunkowej sprzedaży 
nieruchomości oraz rozporządzającej przenoszącej własność nieruchomości; spełnianie wymogów wynikających 
z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie 
dowodów księgowych; cele archiwizacyjne. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 
• art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym o nr KA-6/2/2019/B 
przeprowadzanym przez uczelnię publiczną oraz w celu zawarcia umowy w wyniki przeprowadzonego przetargu. 
• Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas postępowania przetargowego o nr  
KA-6/2/2019/B oraz ewentualnego zwarcia umów: przedwstępnej, zobowiązującej warunkowej sprzedaży 
nieruchomości oraz rozporządzającej przenoszącej własność nieruchomości. Mamy uzasadniony interes w tym, 
aby uzyskać dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umów. 

4. Okres przechowywania danych osobowych. 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres postępowania przetargowego oraz przez okres 
niezbędny do zawarcia umów dot. sprzedaży nieruchomości oraz przez okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

5. Odbiorcy danych. 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych oraz dostawcom wykonującym usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi 
prawne, a także Gminie Miejskiej Kraków oraz Prezesowi Prokuratorii Generalnej RP w oparciu o ustawę o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 r., nr 115, poz. 741). oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365  z późn. zm.). 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji. 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3) prawo do usunięcia danych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych 

osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6) prawo do przenoszenia danych, 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego, 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę 
na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody 
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed 
jej wycofaniem. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem dopuszczenia do przetargu i zawarcia ewentualnych umów. Jeżeli 
nie podasz danych, to możemy odmówić dopuszczenia do przetargu oraz zawarcia ewentualnych umów. Twoje 
dane są niezbędne do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu i zawarcia 
ewentualnych umów. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: iodo@pk.edu.pl lub zadzwoń pod numer: 

 (12) 374 22 37.  Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować. 
 
Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej i jest ona dla mnie zrozumiała. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej. 
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