
Klauzula informacyjna  

-dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne  

dotycząca  przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze 

wynikająca z (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE 

L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.)zwany dalej   RODO. 

Szanowni Państwo  

1. Administratorem  Państwa danych osobowych  pozyskanych  w związku z prowadzonym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 
Racibórz. 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować za 
pośrednictwem adresu: sekretariat@pk-raciborz.pl   

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  w celu związanym z  postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

4. Podstawą przetwarzania : 
⎯  zainteresowanie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

⎯  wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b. RODO 
⎯ dla celu wypełniania obowiązku ciążącego na administratorze art. 6 Ust. 1 lit. c RODO 
⎯ dla celów dochodzenia roszczeń prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f. 

RODO 
 

5. Państwa   dane osobowe mogą być przekazane  podmiotom: 
 

⎯ wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jest jawne, ograniczenie dostępu do danych o których mowa powyżej 
może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności 
zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.), 

⎯ uprawnionym do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
⎯ podmiotom świadczącym usługi, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, 
⎯ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji. 

 
6. Państwa  dane  osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia  postępowania o 

udzielenie zamówienia,  a w przypadku zawarcia umowy przez cały okres trwania umowy. Okres ten może 
zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony   przed roszczeniami przez 
Administratora oraz z uwagi na obowiązki archiwizacyjne 

7. Państwa  dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

8. Przy przetwarzaniu Państwa  danych osobowych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.  

 

9. Podanie  przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówieniu 
publicznym jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia w nim udziału. Brak podania danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w postępowaniu. 

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania*, usunięcia ** lub 
ograniczenia przetwarzania***. 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wyjaśnienia: 

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                            o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

**prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa  art. 17 ust. 3  lit. b, d lub e  RODO 

*** prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania              o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani  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.  

 


