Treść wypełniania obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
prowadzonych przez WODKAN S.A., dla których pozyskano finansowanie ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. mający siedzibę w Ostrowie Wlkp. przy ul.
Partyzanckiej 27, 63-400 Ostrów Wlkp. oświadcza, iż jest administratorem Państwa danych osobowych, w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej RODO, przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do wszelkich danych osobowych
zbieranych w ramach postępowania.
2. Z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail
daneosobowe@wodkan.com.pl lub numerem telefonu 62 738 77 13. Dane dotyczące inspektora są
dostępne na naszej stronie internetowej i w naszych obiektach.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzonym przez nas postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, w celu archiwizacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie dla
wypełnienia przez nas obowiązku prawnego - zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu wynikającym z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako zamawiającego - zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO tj. dla zawarcia i realizacji umowy, dla ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - podmiotom uprawnionym, jedynie na
podstawie odpowiednich przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach - gdy administrator powierzył
przetwarzanie danych np. kancelarii prawnej, placówce pocztowej, firmie informatycznej, kurierskiej.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy. Odbiorcą danych będzie ponadto Instytucja
Wdrażająca tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, która będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w celach archiwizacyjnych i
statystycznych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku danych osobowych dotyczących
wykonawcy, z którym WODKAN S.A. jako zamawiający zawrze umowę - dane osobowe będą
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływa okres gwarancji
udzielony przez wykonawcę, chyba że ze względu na ustalenie, obronę lub dochodzenie roszczeń, na
obowiązek archiwizacji, na obowiązek rozliczenia programu w zakresie polityki spójności finansowanego w
perspektywie finansowej 2014-2020, na inny obowiązek prawny ciążący na zamawiającym - okres
przetwarzania będzie wydłużony.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo, w zakresie danych jej dotyczących, żądać od nas jako
zamawiającego - w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa: dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Stwierdzając, iż dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym – w zakresie określonym w ustawie
oraz w przepisach szczególnych a ich niepodanie uniemożliwia udział w postępowaniu. Podanie danych
osobowych w zakresie wymaganym umową jest dobrowolne, lecz niezbędne dla jej zawarcia.
9. Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale decyzje nie będą
podejmowane przez nas w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.

