Załącznik nr 6 do Zaproszenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w składanej ofercie w celu dokonania przez
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowska 14 59-140 Chocianów porównania
i wyboru ofert zgodnie z Rozporządzeniem 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)

……………………………………………………
Data i czytelny podpis wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator
danych osobowych

Dane kontaktowe
Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania
Okres, przez który
będą przetwarzane

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Dodatkowe
informacje

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowska 14 59-140 Chocianów, (dalej:
ADO).
Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: sekretariat@pwk-chocianow.pl,
b. telefonicznie pod numerem: 76 818 55 76,
c. pisemnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Głogowska 14 59-140 Chocianów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu dokonania przez ADO porównania
i wyboru ofert na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procedury wyboru ofert lub - w przypadku
realizacji procedury przetargowej – przez okres archiwizacji wymagany w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego,
b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia
danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia
porównania i wyboru ofert/realizacji procedury przetargowej.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest uznanie Pana/Pani oferty za
niezłożoną.

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami.

…………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby informowanej

