
 
Załącznik nr 8  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
Klauzula informacyjna 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), dalej „RODO”, informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług 

Komunalnych Spółka z o.o. (KRS 0000032476)  z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 
Świebodzin, nr tel.: 885 802 161, e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl. 

▪ Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

udzielenia zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem i podłączeniem pompy mieszającej osad 
w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej” 

▪ sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli 
będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub 
obowiązujących przepisów prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć 
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym 
Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom 
pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do 
otrzymania przedmiotowych danych; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do 
informacji publicznej;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, okres 
trwałości projektu oraz czas obowiązywania umowy z Wykonawcą o realizację zamówienia.  

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od 
Pani/Pana dotyczących imienia i nazwiska, numeru NIP, Numeru PESEL, adresu 
zamieszkania / korespondencyjnego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; Konsekwencją niepodania określonych powyżej danych jest brak 
możliwości zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO – jak również nie będą one podlegały 
profilowaniu; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

 
1 UWAGA: 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. 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane 

w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO. 

 
 

 
2 UWAGA:  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. 


