
Klauzula informacyjna RODO 

 

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu 

względem osób fizycznych, od których dane osobowe będzie bezpośrednio pozyskiwał, w 

szczególności: 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

 pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

3.2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z  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”, informuje, że:  

 administratorem danych osobowych osób, o których mowa powyżej, jest Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, 

adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Prezesa 

Zarządu – Pana Leszka Rochowicza (dalej: Zakład RUDNO) 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jest Pani Magdalena Bawolska, z którą można się 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich 

praw, poprzez e-mail.m.bawolska@zuokrudno.pl 

 dane osobowe osób fizycznych, o których mowa powyżej, przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

 odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa powyżej, będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 



 dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp, 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, 

 obowiązek podania przez osoby, o których mowa powyżej, danych osobowych 

bezpośrednio ich 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,   

 w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa powyżej, decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

 osoby, o których mowa powyżej, posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO, 

 osobom, o których mowa powyżej, nie przysługuje: 

− 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 tych danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

3.3. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest 

Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał, w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 



 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK). 

3.4. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest 

Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 

zamówienia. 

3.5. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO. 

 


