
załącznik  nr 8 do SIWZ  

 

 

Klauzula informacyjna  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn: „dostawa, montaż, i uruchomienie nowego radialnego łopatowego zgarniacza osadu 

na drugim osadniku wstępnym na  terenie  oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim 

w celu poprawy efektywności energetycznej oraz w celu poprawy jego funkcjonowania 
technicznego” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego odbywać się będzie w oparciu o Regulamin 
Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usług 

Inżynieryjno – Komunalnych Spółką z o.o. w Sokołowie Podlaskim (dalej „Regulamin”).   

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zawartych w składanych w postępowaniu 
dokumentach zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

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 osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 

2; dalej RODO) informujemy, że: 

 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą 

w Sokołowie Podlaskim, KRS 0000 175242, adres: ul. Kosowska 75,  

e-mail: puik@sokolowpodl.pl, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: 

rodo@puik.sokolowpodl.pl 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na pn.: „dostawa, montaż, i uruchomienie nowego radialnego 
łopatowego zgarniacza osadu na drugim osadniku wstępnym na terenie  oczyszczalni 

ścieków w Sokołowie Podlaskim w celu poprawy efektywności energetycznej oraz 

w celu poprawy jego funkcjonowania technicznego” wskazanego w ogłoszeniu 
opublikowanym na stronie internetowej www.puik.sokolowpodl.pl w dniu 28.02.2020r. Obowiązek 

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących stanowią 
warunek udziału w postępowanie o wskazane powyżej zamówienie publiczne.   

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie:  

1) art. 6 ust. 1 lit. a) dalej „RODO” - zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych 
osobowych,   

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

5) zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe udostępnione będą 

Zamawiającemu, Komisji przetargowej o której mowa w § 2 pkt 14 w zw. z § 3 ust. 3, 4, 5 
Regulaminu oraz podmiotom, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania w sprawie 

o udzielenie zamówienia publicznego.    
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6) Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe 

dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, 

komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania 
połączeń głosowych lub video za pomocą internetu, etc., a Administrator nie ma wiedzy, co do 

umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator 
niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w 

sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. 

Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy 

z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą 

upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem . 

7) dane zgromadzone w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z § 48 ust. 1 Regulaminu 

przechowywane będą przez okres czterech lat. W przypadku, gdy okres trwania umowy 

przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż 
przez czas trwania projektu od dnia przesłania dokumentów zawierających te dane, 

8) ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych stosownie do art. 15 RODO oraz 
żądania ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

9) na mocy art. 17 ust. 3 lit b), d) oraz e) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia 
danych osobowych, a na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych a 

także na podstawie art. 21 RODO prawa do sprzeciwu. 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych; 

11)  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji. 


