
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

 
Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane 
dalej RODO) – informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego postępowania na 
Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  - jest Spółka „Wodociągi 
Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres 
Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 

3. Jako Administrator Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe 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 PZP oraz Regulaminem 
wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi 
zlecane przez „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres: 
a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres 
b) cały czas trwania umowy; 
c) po zakończeniu realizacji umowy przez okres, w którym Administrator będzie realizował cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które są związane 
przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań 
i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa w procesie 
udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono 
przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji 
publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie 
wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym 
Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - m.in.  
w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Każdy, czyje dane są przetwarzane ma prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), 
sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie 
określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

8. Każdy, czyje dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu Zamawiający, jako 
Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach chyba, że będzie w stanie wykazać, że 
w stosunku do danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym  
z Ustawą PZP. 

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożenie żądania ograniczenia przetwarzania,  
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
tego postępowania.  

11. Przysługuje każdej osobie, której dane są przechowywane prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora. 

12. Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
13. Zamawiający nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
14. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na 

adres Zamawiającego z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 
 


