
Załącznik nr 6 do IdW 

 

Klauzula Informacyjna  w związku z art. 14 RODO  w stosunku do osoby, której dane 

osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne 

oraz wykonywaniem umowy zawartej w wyniku udzielenia tego zamówienia,  nie od osoby, 

której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

W związku z treścią 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 „RODO” oraz przekazaniem Pani/Pana danych osobowych 

bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Pl. Chopina w 

Sierpcu”, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu z siedzibą 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48 w formie 

zapytania ofertowego a także w związku z wykonywaniem umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzenia tego postępowania, przekazuję Pani/Panu następujące informacje: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-

go Maja 48, adres poczty elektronicznej empegek.sierpc@shnet.pl; 

 administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych; z IOD można kontaktować się pod adresem e-

mail: iodo@empegek.com.pl, 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji 

tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Pl. Chopina w Sierpcu”, prowadzonego przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu w 

formie zapytania ofertowego oraz wykonywaniem umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzenia tego postępowania; 

 kategorie przetwarzanych przez administratora Pani/Pana danych osobowych: imię i 

nazwisko, kwalifikacje zawodowe (rodzaj uprawnień), doświadczenie zawodowe (dotyczy 

kierownika budowy), informacje o podstawie posługiwania się osobą przez Wykonawcę; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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; 



 źródłem pochodzenia Pani/Pana danych było pozyskanie ich przez administratora od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji 

tłocznej wraz z pompownią ścieków przy ul. Pl. Chopina w Sierpcu”, prowadzonego przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu w 

formie zapytania ofertowego oraz wykonywaniem umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzenia tego postępowania; 

 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 potwierdzenia przez administratora przetwarzania 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz dostępu do nich; 

 na podstawie art. 7 ust. 3 RODO prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo żądania od administratora niezwłocznego 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 

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 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO. 

 


