
 

 

   

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632 Regon:550388739 NIP:758-000-03-44 KRS:0000059764 

  

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka 
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36 
Pogotowie wod.-kan. 994 
e-mail: sekretariat@opwik.pl 
www.opwik.pl 
 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OSTROŁĘCKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OSTROŁĘCE SP. Z O.O. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 95/460WE 
(RODO), Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;  

2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl; 

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa środków czystości osobistej BHP dla 
pracowników OPWiK Sp. z o. o.”, prowadzonym w trybie uproszczonym; 

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa; 

6. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w 
procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. w odniesieniu do Wykonawca danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *; 
 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 Wykonawca uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 
 na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

                                                                             

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 


