
Strona 2 do Zapytania ofertowego 

 
 
 

1. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2019 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), 
zwanego dalej „RODO” , informujemy, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA 

Sp. z o.o. w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej 

CEBEA Sp. z o.o. w Bochni możliwy jest pod adresem: sekretariat@cebeabochnia.pl i Tel. 
14 612 24 64 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem 
ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lut. a, b, f RODO  
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na 

podstawie zawartej umowy, 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat  lub w okresie niezbędnym 

do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami 
prawnymi obowiązującymi na politechnice Krakowskiej, 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,  

8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zakładu Produkcji 
Doświadczalnej CEBEA C Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie 
dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, 

10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do 
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 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, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO,  

11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. 
b, d  lub e RODO,   prawo przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,  
prawo  sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


