Zapisy dotyczące RODO w SIWZ.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane OŚ „WARTA” S.A. przez
podmioty biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
a także wykonawców, z którymi OŚ „WARTA” S.A. zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe przekazane do OŚ „WARTA” S.A. w w/w.
przypadkach obejmują w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym: Pani/Pana 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, sprawozdania finansowe, bilanse finansowe, informacje bankowe).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OŚ „WARTA” S.A. w oparciu
o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej
celów:
➢ podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do
wykonania obowiązków prawnych ciążących na OŚ „WARTA” S.A. wynikających
z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego,
przepisów o rachunkowości) dla celów:
- związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
- archiwizacyjnych,
- rozliczeń podatkowych,
- prowadzenia rachunkowości.
➢ podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne dla
realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez OŚ „WARTA” S.A., którymi są:
- zawarcie i wykonanie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana
w postępowaniu publicznym 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;
- ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed
roszczeniami,
- w przypadku, gdy Pani/Pan uzyskuje dostęp do pomieszczeń lub obiektów
należących do OŚ „WARTA” S.A. – kontrola dostępu do pomieszczeń
i obiektów należących do OŚ „WARTA” S.A. oraz kontrola przestrzegania
zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym
BHP i PPOŻ) na terenie obiektów OŚ „WARTA” S.A.

Ponadto, OŚ „WARTA” S.A. informuje, że:
➢ przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych;
➢ przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane
w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów OŚ „WARTA”
S.A.;
➢ w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw,
prosimy przesłać swoje żądanie na adres: info@wartasa.eu;
➢ OŚ „WARTA” S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku danych
przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
w postępowaniu przetargowym) oraz przez okres konieczny w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika
z obowiązku prawnego ciążącego na OŚ „WARTA” S.A., 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 OŚ „WARTA” S.A. do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
➢ przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
dotyczące tych danych;
➢ Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
służbie ochrony fizycznej. Podmiotom działającym na zlecenie OŚ „WARTA” S.A.,
w celu usług doradczych.
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. ul. Srebrna 172/188, 42-202 Częstochowa
(dalej jako: OŚ „WARTA” S.A. lub „Administrator”), dane kontaktowe Pełnomocnika
ochrony danych osobowych: info@wartasa.eu. OŚ „WARTA” S.A. jest
administratorem danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia oraz zawarciem i realizacją umów.

