KLAUZULA INFORMACYJNA W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4.
Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,
2) drogą e-mailową: pgk@pgk.plonsk.pl,
3) telefonicznie: (23) 662-42-78.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych jest Pani
Agnieszka Rowińska i mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,
2) drogą e-mailową: agnieszka.rowinska@kancelaria-topyla.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celach
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Administratorze, tj. ustawa z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129
z późn. zmianami).
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
będą przetwarzane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
2) jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza
4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne
jest obowiązkowe i jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom,
gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ograniczenie dostępu
do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku
ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
7. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
9. Administrator przypomina o ciążącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Administratorowi
w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

