
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

(PODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH, JAK I 
NIEPODLEGAJ ĄCYCH  

PRAWU ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH) DLA SKŁADAJACYCH OFERT Ę  
 

Zgodnie z art. 13 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 danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

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

2. Dane będą przetwarzane: 
• aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu 

realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
• aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w 

szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz 
związane z umową, w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa 
rachunkowego i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,   

• w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku 
jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową (w 
przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 
3. Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę  jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych 

osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.  
 

4. 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. 
 

5.  Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres 
wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo  zamówień publicznych (w 
przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres 
wynikający z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej 
zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  Pozostałe dane będą przechowywane na czas 
realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych 
roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu. 
 

6.  Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  



 
7.  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: 
• dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez 

ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO 
może żądać 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 danych osobowych do 
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi na  
szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu ADO), 

• przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami), 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
• wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych  danych, przy 

czym wycofanie zgody  nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 


