
 

Klauzula informacyjna art. 14 

 

Zgodnie z art. 14 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 „Rozporządzenia”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy 

ul. Czystej 5 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących 

kategorii Pani/Pana danych osobowych: 

• imię i nazwisko  

• numer PESEL  

• data urodzenia 

• numer uprawnienia zawodowego, (ewentualnie inne). 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pani Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: 

iod@pgk.zyrardow.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację Zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości 

Żyrardów”, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.26.DI.8.2020 prowadzonym w trybie 

zapytania cenowego; 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne: 

- w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych osobowych w tym obowiązków 

wynikający z ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”– podstawa art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia; 

- w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych - podstawa art. 6 

ust. 1 lit. fw/w Rozporządzenia;  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom ( tzw. strona trzecia), które na 

podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych 

osobowych; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

8. Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie 

szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane 

osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

− na podstawie art. 15 w/w Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 w/w Rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 w/w Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 w/w Rozporządzenia; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e w/w Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 w/w Rozporządzenia; 

− 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 w/w Rozporządzenia; 

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 


