
 

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne  
 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej 
RODO, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Żarach z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary. NIP: 9282033304, 
REGON: 080315632, KRS: 0000323263. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt  
e-mail: iod@bhpex.pl , tel.: 68 411 40 00.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapisów Regulaminu 
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 25 ze zm.) w celu przeprowadzenia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: 
upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 
18 oraz art. 74 ustawy PZP. 

5. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie 
z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku 
z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP – brak możliwości prawidłowego wzięcia 
udziału w przetargu. 

7. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także 
profilowaniu. 

8. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą bądź ich przedstawicieli identyfikujących się 
odpowiednim pełnomocnictwem prawnym. 

9. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. W związku z postępowaniem nie przysługują: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  
 

 
 


