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KLAUZULA RODO 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

− administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z .o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84 - 300 Lębork; 
− inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. jest Pani Aleksandra Brodalka, tel. (59)8634771, ul. Pionierów 2,  

84−300 Lębork, e-mail: aleksandra.brodalka@wodociagi.lebork.pl; 

− dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami 

„Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

spółka z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych”; 

− odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania; 

− dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lęborku z dnia 30.01.2017 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania składnicy akt; 

− podanie przez Wykonawcę i osoby go reprezentujące danych osobowych jest dobrowolne, 

niemniej jest również warunkiem uczestnictwa w procesie udzielenia zamówienia; konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

− w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

− Wykonawca i osoby go reprezentujące, której dane osobowe dotyczą posiadają: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
− Wykonawcy i osobom go reprezentującym, których dane osobowe dotyczą 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; 
• prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  


