KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE
W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 dyrektywy95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej “RODO”,
informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20,
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociagów I Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie jest P. Małgorzata Zalewska, dane kontaktowe: tel. nr 34 37
73 115, e-mail: malgorzata.zalewska@pwik.czest.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego/ realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi I roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, bądź
przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej administratora.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do treści swoich danych osobowych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. 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 którycm mowa w art.20 RODO,
na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pna danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit c RODO.
9. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem uczestnictwa
Pani/Pana w procedurze udzielenia zamówinia publicznego.

