
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

(PODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH, JAK  
I NIEPODLEGAJ ĄCYCH PRAWU ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH) DLA OSÓB, KTÓRYCH 

DANE POZYSKALI ŚMY OD SKŁADAJ ĄCEGO OFERTĘ  
(NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PODWYKONAWC ÓW, 

PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW )    
 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 „RODO”, 
informujemy, że:  
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z 
ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl. 

 
2. Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę,  

w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
3. Dane będą przetwarzane:  
• w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: 

 kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w 
przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),  

 zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym 
posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w 
przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),  

• w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym 
postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy  Prawo zamówień publicznych, zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO,   

• w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami  
o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 
4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

- dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko), 
- dane telekontaktowe,  
- dane dotyczące prowadzonej działalności, 
- posiadane uprawnienia.  
- dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku 
zamówień na usługi lub roboty budowlane)   

 
5. Twoje dane będą przekazywane: 
• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność,  

np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu 
poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy 
niszczące dokumenty, 

• podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
 
6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres 

wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo  zamówień publicznych. 
Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej 
jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu. 

 



7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji 
 w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  
 
8. Przysługuje Ci prawo do: 
• dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez 

ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO 
może żądać od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego, 

• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego 
prawa, w przypadku zamówień publicznych,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zmianą  postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

• usunięcia danych (w określonych przypadkach), 
• ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego 

prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją 

szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu ADO). 

 
 
 

 


