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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

..................................................      ................................................. 
          [Pieczątka Firmy]                  [Miejscowość, data] 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119) 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 z 2016 r. 119) dalej „RODO”, informujemy, iż 

Administratorem Państwa danych osobowych są „Wodociągi Ustka” Spółka z o.o. z siedzibą 

w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14. 

Państwa dane zostały pozyskane oraz będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz   

c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz zawarciem 

i realizacją umowy. 

W świetle powyższego Spółka „Wodociągi Ustka” informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes „Wodociągi Ustka” Sp. z o.o.,  

76-270 Ustka, ul. Ogrodowa 14, tel.: 59 81 44 727, e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować telefonicznie pod numerem: 59 815 56 49 lub pod adresem  e-mail: 

iodo@wodociagi.ustka.pl; 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustaw. 

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

5. Państwa 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. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych przysługuje Państwu prawo 

do: 

a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art.15 

RODO, 

b. żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, 

o których mowa w art. 16 RODO, jednakże  nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 
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c. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

przy czym żądanie to nie ogranicza się do przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.18 RODO, 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, w sytuacji uznania, iż 

przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

7. Nie przysługuje Państwu: 

a. na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

przez okres wynikający z czynności wskazanych w ww. ustawie, 

b.  prawo żądania od Administratora przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 

RODO, 

c. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz 

c RODO. 

8. Administrator danych osobowych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać 

danych osobowych do osób trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są 

na stronie internetowej pod adresem: www.wodociagi.ustka.pl w zakładce RODO. 

 

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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