
                                                                                             

 

 

Załącznik nr 8  

do zapytania ofertowego 

 

Klauzula informacyjna 

(dotycząca przetwarzania danych osobowych) 

 

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, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów ogłoszenia, 

przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Zakład Usług Wodnych i 

Komunalnych Sp. z o.o. reprezentowana przez Aleksandrę Pucelik-Stefanienko – prezesa 

zarządu, z siedzibą w: Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice, tel. 074 850 40 16, email: 

biuro@zuwik-strzelce.pl 

 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 

Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: krzysztof.olejniczak@comars.pl 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza 

to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 

tj. w procedurze wyboru wykonawcy.  

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je 

na zlecenie Administratora . 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

7) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.   

 

..................................     ……………………......................................................................................... 
miejscowość i data        /podpis osoby, osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 


