
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 
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, zwanym dalej RODO,informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny Sp. z o.o.                               
z siedzibą:  ul Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki. 
 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się                                    
zInspektorem Ochrony Danych PaniąEwą Galińską, pod numerem telefonu:531 641 425 
lub poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl 
 

3. Dane osobowe Pani/Panabędą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w 
szczególności rejestracji składanych ofert, rozpatrywaniazłożonych ofert, wyboru 
dostawcy/wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; w celu przygotowania i podpisania 
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – jeżeli taka zostanie  
z Państwem zawarta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących  
przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji– zgodnie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o., Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym 
kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług 
technicznych,organizacyjnychi prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz 
realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawiei 
zgodniez obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

6. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodniez przepisami 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiadają Państwo: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa 
dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
naruszaprzepisy RODO; 



 
 

8. Nie przysługuje Państwu:  

 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 Państwa danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do 
ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie 
wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

 


