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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  
Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 22  
70-608 Szczecin  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W POSTĘPOWANIU O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

  

Z dniem 25 maja 2018 r. przepisy RODO1 mają bezpośrednie zastosowanie w państwach 

członkowskich, w tym także do udzielania zamówień publicznych, konkursów i do zawierania 

umów koncesji na roboty budowlane i usługi. W postępowaniu o udzielenie zamówienia są 

przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO, a 

Zamawiający są zobowiązani do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również do 

wypełniania obowiązków związanych z realizacją praw osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych.   

Dane te mogą dotyczyć tak samego wykonawcy, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak 

też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

Wobec powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 RODO, informuję, że:   

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, tel. 91 50 66 

200;  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Spółce z 

o. o. z siedzibą w Szczecinie jest Pan Krzysztof Modrak, kmodrak@zuo.szczecin.pl   

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonym ze 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; podstawą 

prawną przetwarzania jest obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania 

zamówień stosowanych w ZUO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

▪ odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy 

powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy 

umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe 

lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli 

dotyczy 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, dane osobowe będą przechowywane 
odpowiednio:  

                                                           
1 Rozporządzenie 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, dalej „RODO”.  
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- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,  
- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie 

określonym w przepisach o archiwizacji 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; niepodanie danych uniemożliwić realizację celu, dla którego dane 

są zbierane;    

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

▪ posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

 − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 

załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i 

w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

▪ nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;   

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dla uzyskania przez zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są 

przekazywane zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu 

właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie 

korzystał, przekazanych przez wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia 

publicznego, Zamawiający zawarł stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym.  


