KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 dnia 04.05.2016 r.) (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzibą w Namysłowie. Może Pan/Pani się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Łączańska 12, 46-100 Namysłów,
- przez e-mail: zecnamyslow@pro.onet.pl,
- telefonicznie: 77 4100 550.
2. Inspektor ochrony danych
Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostarczenie koparko - ładowarki dla potrzeb
ZEC Namysłów Sp. z o.o.”. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia
i wykonania umowy oraz w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do upływu okresu
przedawnienia przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, prawnikowi, którym Zakład zleci
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Zakładem (dane kontaktowe
w pkt. 1).
7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia
umowy lub dobrowolne.
W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia
umowy - konsekwencją nie podania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
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