1. Informacje dotyczące administratora danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzeniem
postępowania
o udzielenie
zamówienia
jest
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500
Tuchola, kontakt tel. 52 3365730 lub e-mail pk@pk.tuchola
2. Inspektor ochrony danych
1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Adres kontaktowy: inspektor.rodo@wp.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
1. Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia. Podstawa prawną ich przetwarzania jest zgoda
oferenta – art. 6 ust.1 lit. a RODO - wyrażona poprzez akt uczestnictwa
w postepowaniu oraz przepisy prawa tj. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) – art.6 ust.1 lit. c
RODO.
4. Okres przechowywania danych
1 Dane oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach prawa
w tym czas trwania umowy i czas rękojmi i/lub gwarancji a także okres
niezbędny do ochrony swoich praw oraz przed roszczeniami.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1. Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych w celach komercyjnych.
Mogą być jednak one udostępnione innym podmiotom, które zwrócą się
o to na podstawie obowiązujących przepisów prawa
2. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł
umowy na usługi wspierające działalność administratora. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do
możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem
usług np. wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, bez możliwości
wykorzystania ich w innym celu.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych
1. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
§
§
§

§
§

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7. Obowiązek podania danych
1. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu nie jest
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia,
zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1740).

