Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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 maja 2016 r.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul.
Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43 843 31 15, adres e-mail:
goko@komunalne.wielun.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@komunalne.wielun.pl
3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
4) Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, w tym
obowiązków z tytułu gwarancji, rękojmi i serwisu (jeżeli dotyczy) oraz przez okres po jej
zakończeniu wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, nie krócej jednak niż 5
lat; licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym ustały prawa i
obowiązki wynikające z tytułu realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych.
5) Pana / Pani dane osobowe są udostępniane: upoważnionym pracownikom i osobom
współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom świadczącym dodatkowe usługi –
audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe, podmiotom
wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, organom publicznym – na ich
żądanie
6) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu
danych osobowych,
a. przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
b. 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzieleni zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą
skutkować nie zawarciem umowy.
9) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji pkt 3, podanie danych
osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uwzględnienia w
postepowaniu przetargowym.

