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Klauzula 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pniewskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach 

przy ulicy Wspólnej 6 (zwana dalej „Zamawiającym”) wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000177961, legitymująca się następującym numer NIP 787-14-26-929 oraz 

numerem REGON 630789190, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

 30 041 000PLN; 

 u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 29 10 320 lub za pośrednictwem 

dedykowanego adresu e mail: iodo@ppk-pniewy.pl   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Pobór                             

i wykonanie badań wody, ścieków, osadów, odpadów oraz gruntów w roku 

2023”; 

 W niektórych 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 (placówkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom 

prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 

przedmiotowych danych;  
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz 

przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na niej obowiązków 

prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane 

osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia 

roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 

osobowych; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO1;   

− 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: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− 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. c RODO.  

 

 

                                           
1
 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 


