
 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W RAMACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MPWIK SKIEROWANA 

DO WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH STATUS OSÓB FIZYCZNYCH  

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 oso-

bowych 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”, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, że:   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A,  

tel. 655298311, e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl zwany dalej Administratorem; Admi-

nistrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem 

Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@mpwik-leszno.pl . 

3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i ustawą o 

ochronie danych osobowych w następujących celach: 

a. ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c 

RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO) wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archi-

wach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: związanych z 

prowadzeniem postępowania przetargowego, archiwizacyjnych, rozliczeń podatko-

wych, prowadzenia rachunkowości; 

b. w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane oso-

bowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań 

umownych  (art. 6 ust. 1 lit b RODO); tj. m.in. w celu prawidłowego wykonania 
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obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w ce-

lach kontaktowych związanych z realizacją umowy; 

c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Admini-

stratora  (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którymi są: ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a 

także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; w przypadku zawarcia pomiędzy 

Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów na-

leżących do Administratora oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, po-

rządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie obiektów 

Administratora. 

4) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

b. sprostowania danych osobowych,  

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,  

e. przenoszenia danych. 

5) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postę-

powania przetargowego, a w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administrato-

rem umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, 

przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wy-

nika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, Pani/Pana dane będą przetwa-

rzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku 

prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego 

interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Admi-

nistratora do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

7) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych ww. punkcie 3 Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych oso-

bowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
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a. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpo-

wiednich przepisów prawa. 

b. Podmioty działające na zlecenie Administratora, tym podmioty świadczące usługi na 

rzecz Administratora. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trze-

ciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek 

podania danych wynika z przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumen-

tów postępowania (w tym SIWZ) – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana 

oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

(niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w 

sprawie udzielenia zamówienia). 

 

 

 


