KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO / KONKURSOWEGO / PRZETARGOWEGO
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082499 (dalej jako: „Spółka”).
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Chlebowa 22.
Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:


przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego /
przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy
dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej
realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń



art. 6 ust. 1 lit. b) RODO



wykonywania
przez
Spółkę
obowiązków
wynikających
z przepisów prawa, a w szczególności Prawa Zamówień
Publicznych oraz w zakresie przepisów podatkowych, księgowych



art. 6 ust. 1 lit. c) RODO



ochrony praw Spółki wynikających z umowy



art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych
na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po jej ustaniu do czasu wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na potrzeby sprawozdawczości.
Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pan/Pani prawo do:









dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi
lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
– w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę,
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania
ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Chlebowa 22.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami.

…………………….……………………………….……………

…………………….……………………………….……………

Miejsce i data

Czytelny podpis

