
Klauzula informacyjna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

 w związku zapytaniem ofertowym oraz zawarciem umowy 

Na podstawie art. 13 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  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.  1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 

ul.  Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: 

iodo@asp.waw.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z uzyskaniem oferty oraz zawarciem 

umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w  oparciu 

o  ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j.  Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1330,1669), 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działający na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, 

 podmioty wspierające Akademię w realizacji procesów operacyjnych, w tym podmioty 

przetwarzającym dane osobowe w imieniu Akademii. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres: 

 badania i oceny oferty, 

 obowiązywania umowy łączącej z Akademią, 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii, w tym obowiązków związanych 

z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej, 

 realizacji przez Akademię jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez 

przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń. 

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, w  przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane nie przysługuje:  

 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 jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do badania i oceny oferty oraz 

zawarcia umowy. W przypadku niepodania określonych danych nie będzie możliwy udział 

w  postępowaniu o udzielnie zamówienia lub realizacja umowy. 

9. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do danych 

osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów 

spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.  
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