INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) dalej
„RODO”, informujemy, że:
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Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) zawartych w ofercie oraz dołączonych do niej
dokumentów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: Ruda Śląska (41-709)ul. Pokoju 13 oraz adresem
e-mail: bok@pwik.com.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
podjęcia czynności przed zawarciem umowy
związanych z rozpatrzeniem złożonej oferty
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prowadzonym postępowaniem, wynikających
w szczególności z Kodeksu Cywilnego, oraz w przypadku zawarcia umowy, w celu realizacji
obowiązków prawnych związanych z zawartą umową, m. in. archiwizacyjnych, rachunkowych,
podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z przepisami obowiązującego prawa,
w szczególności Ustawy o rachunkowości, Ustawy – Ordynacja podatkowa,
w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem (dotyczy danych w zakresie telefon, e-mail,
fax) na podstawie wyrażonej przez Wykonawcę zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu (za wyjątkiem danych
w zakresie e-mail, telefon, fax, które podawane są dobrowolnie) oraz by Administrator mógł wykonać
obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z Kodeksu
Cywilnego, a w przypadku zawarcia umowy, wynikające w szczególności z Ustawy o rachunkowości,
Ustawy – Ordynacja podatkowa, a także w związku z realizacją przez Administratora swojego prawnie
uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które na zlecenie Administratora wykonują
czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne
Administratora, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, firmy pocztowe, firmy
niszczące dokumenty oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Dane przetwarzane:
na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania,
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane do czasu
uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń
wynikającego z przepisów prawa.
w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzonym postępowaniem będą przetwarzane
przez okres wskazany w przepisach prawa.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podjęcia decyzji w sposób
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (dotyczy
danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do organu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

