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Zgodnie z 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 oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) 

zwanym dalej Rozporządzeniem, Zamawiający informuje iż: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Politechnika Rzeszowska im. Igna-

cego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 

+48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: 

iod@prz.edu.pl. 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji postanowień niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 Rozporzą-

dzenia,  

b) wypełnienia przez Zamawiającego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 200 z późn. zm, a także z innych obowiązujących przepisów prawa – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c2 Rozporządzenia. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia niniejszej umowy. Konse-

kwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: właściwe organy podatkowe, a także 

inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą 

danych może być także podmiot działający na zlecenie Zamawiającego (administratora da-

nych), np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w sys-

temach informatycznych. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organi-

zacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania ni-

niejszej umowy, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po upły-

wie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie ano-

nimizowane. 

8. Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ogra-

niczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do 

ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

9. Wykonawca posiada prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez 

złożenie wniosku do Zamawiającego o ich przeniesienie. 

10. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwa-

rzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

11. Dane osobowe Wykonawcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowa-

nia decyzji (w tym profilowaniu). 

1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
2 Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. 


