
Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w 

Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej MWiK), ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski. Z Administratorem można się skontaktować:  

- listownie na ww. adres korespondencyjny; 

- telefonicznie: 41 266 12 00; 

- elektronicznie na adres e-mail: biuro@mwikostrowiec.pl. 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się 

Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych (IOD) za pomocą poczty email: 

iod@mwikostrowiec.pl. 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Odbiorcy danych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, oraz 

zgodnie z zasadą jawności postępowania. 

4. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Posiadają Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 



niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników; 

- 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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

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

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

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. 

5. Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

6. Informacja o wymogu podania danych: 

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

ani nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.


