Załącznik nr B
do ogłoszenia o przetargu/zaproszenia
nr ...........................................................

Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 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), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
S.A. z siedzibą w ul.600 Lecia 9, 62-540 Kleczew, zwana dalej Spółką.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@.zepak.com.pl, telefon: 63 247 34 25.
3. Celem przetwarzania jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, realizacja
obowiązków prawnych oraz bezpieczeństwo.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz
Ustawy o rachunkowości (Dz.U.2016.1047t.j.),
Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221t.j.),
Ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 2017.459t.j.),
Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017.2168t.j.).
Innych przepisów prawa i aktów wykonawczych,
- Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów
informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli
dostępu, ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie monitorowanym).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Spółki GK ZE PAK
- Podmioty uczestniczące w realizacji umowy lub podejmujące działania przed zawarciem umowy
oraz związanymi z tym postępowaniami
- Spółka świadcząca usługi ochrony osób i mienia
- Podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (usługi IT,
obsługa Platformy Zakupowej itp.)
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do realizacji umowy,
do momentu odwołania zgody lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane
zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem ( ma zastosowanie,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o
przepisy prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy lub uniemożliwienie
udziału w postępowaniu.
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej
....................................................
data

...................................................
czytelny podpis oferenta

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
1. Oferent
2. PAK KWB Konin S.A. a/a

