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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 006-I-2020  – Klauzula informacyjna 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 

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 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane 
osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, a w szczególności: dane osobowe 
ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, ponadto 
realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H. Cegielski – Fabryka Pojazdów 
Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 
Poznań; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z 
Panią/Panem lub reprezentowanym przez Panią/Pana oferentem umowy – w celu 
wykonania tej umowy oraz umożliwienia realizacji wzajemnych praw i obowiązków jej 
stron, w tym dla potrzeb niezbędnych do utrzymania bieżącego kontaktu. Dodatkowo, jeśli 
będą wymagały tego przepisy prawa, dla celów podatkowych, rachunkowych i 
sprawozdawczych; 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. B) 
RODO – niezbędność dla wykonania umowy stanowiącej przedmiot postępowania, oraz dla 
podjęcia niezbędnych czynności na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana 
danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan 
korzysta w kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich 
przetwarzania – czyli w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania 
umowy – do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, (dotyczy podmiotów, z 
którymi nie zostanie zawarta umowa realizacyjna) albo przez czas wykonywania umowy 
oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej wzajemnych 
roszczeń (dotyczy podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa). W każdym wypadku 
okres przechowywania Pani/Pana danych nie będzie jednak krótszy, niż okres ustawowy 
wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych; 

6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO, 
c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ust. 1 RODO,  
d) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO; 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 
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a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. C RODO; 

8. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem wynikającym z przystąpienia do przedmiotowego 
postępowania oraz z przepisów prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże 
konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie Oferenta z postępowania, z uwagi na 
brak możliwości wykonania przez Spółkę w sposób prawidłowy i kompletny czynności 
związanych z wyborem oferty oraz podpisaniem umowy; 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 


