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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań 

prowadzonych przez „ Wodociągi Dębickie”  

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”, informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych „Wodociągom 

Dębickim” w związku z Państwa udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

są: „Wodociągi Dębickie” spółka z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 

Dębica, zwane dalej „Wodociągi Dębickie”.  

2. Przetwarzaniem objęte są w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie,  a 

także w umowie o udzielenie zamówienia w tym: Państwa imię, nazwisko, numer 

PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do 

kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje 

zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. 

zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Krajowy Rejestr Karny – jeśli dotyczy).  

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w „Wodociągi Dębickie” jest Pan Łukasz 

Więcek, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl.  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, archiwizacyjnych, 

rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości.  

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązków ciążących na „Wodociągach Dębickich” wynikających  z 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich „ sp.  z o. 

o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, 

realizowanych przez „Wodociągi Dębickie”, którymi są:  

1) zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana  w 

postępowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidłowego wykonania 

obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także  w 

celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;  

2) ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed 

roszczeniami,  

3) kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do „Wodociągów 

Dębickich” oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych 

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

„Wodociągów Dębickich” - w przypadku, gdy uzyskują Państwo dostęp do 

pomieszczeń lub obiektów należących do „Wodociągów Dębickich”.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin 

udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich „ Sp. z o. o. dla zadań 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałe przepisy, osobom 



upoważnionym przez Wykonawcę, organy kontrolne oraz podmioty, którym 

powierzono dane, w tym: obsługa informatyczna, prawna, konsultingowa, dostawcy 

oprogramowania, ochrona mienia.  

7. „Wodociągi Dębickie” będą przetwarzały Państwa dane osobowe przez okres 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia 

pomiędzy Państwem a „Wodociągi Dębickimi” 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 wynika 

z obowiązku prawnego ciążącego na „Wodociągi Dębickie”, Pani/Pana dane będą 

przetwarzane 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 „Wodociągów Dębickich” do zaprzestania przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim 

obowiązek podania danych wynika z Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w „Wodociągach Dębickich„ sp. z o. o. dla zadań współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz dokumentów postępowania – 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);  

9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

10. Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*,  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO **,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

11. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  


