Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

Zgodnie z art. 13 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”,
informuję, że:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z.o.o. z siedzibą ul Bugno 2 78-400 Szczecinek
będące administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów ogłoszenia,
przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwik.szczecinek.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO). Oznacza to , że
Pani/Pane dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmiotom mające podstawę
prawną otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
Pani/Pana dane osobowe 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.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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 Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także informuję , iż dane nie są przekazywane
do państw trzecich.
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