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Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

Dot. zamówienia pn.  

Budowa pompowni III stopnia w Łochowie 

Znak sprawy: ZP/97-NS/2022 

 

ZAMAWIAJACY: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach 

ul. Betonowa 1B, 86-005 Białe Błota woj. kujawsko-pomorskie, 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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 (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to 

odbywało. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. (dalej: Spółka lub Administrator), ul. Betonowa 1B, 86-005 Białe Błota, KRS 0000021663, NIP 

554-01-69-828, REGON 090459889. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

email: iod@zwiuk.pl, telefonicznie pod numerem: +48 601 181 668 lub pod adres do korespondencji 

Administratora. 

3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane  

w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu 

wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach: 

 dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

 dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego 

przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w 

celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

 dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy 

wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty 

realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych 

mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 

postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym  

u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie 

uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania  

i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez 

okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub 
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dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli 

przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków 

pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału  

w postępowaniu.  

8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f 

RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są 

przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał 

bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona  

i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres 

korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego 

wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu 

komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.  

10. Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych 

rejestrów.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie 

przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.  
 

 


