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Załącznik Nr 4 do Umowy  

 
1. Ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany przez Zamawiającego, 

o tym, że: 
1) Administratorem moich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-

mail, numer rachunku bankowego (dalej: dane osobowe) jest Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II (dalej: Administrator). 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: iod@kul.pl.  
3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy zawartej z Wykonawcą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), 

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją 
Umowy, w szczególności obowiązku prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy Stronami (podstawa prawna: art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie 
i wykonanie Umowy. 

5) Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora podmiotom 
działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, IT, 
transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe. Moje dane osobowe mogą zostać 
udostępnione także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, w szczególności Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza 
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, po czym dane 
będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń (cywilnoprawnych i 
publicznoprawnych, związanych z zawartą umową) jak również przez okres wymagany 
przepisami prawa podatkowego oraz przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

8) Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); sprostowania 
danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 
RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego 
danych osobowych (art. 21 RODO). 

9) Realizacja powyższych uprawnień, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@kul.pl.  

10) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11) Dane osobowe nie będą profilowane. 
 

……………………………………………… 
               (podpis) 
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