
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH 
PRZETARGOWYCH ORAZ ZAPYTANIACH OFERTOWYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ SPÓŁKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ ,,PROSNA’’ 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 1  ( dalej jako RODO) pozyskując dane osobowe 

chcielibyśmy poinformować, że: 

1. Administratorem przekazanych danych będzie Spółka Wodno – Ściekowa ,,Prosna’’ z siedzibą w 
Kaliszu (62-800) przy ul. Nowy Świat 2a. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przekazanych nam danych można 
kontaktować się pisząc na adres e-mail sekretariat@prosna.com.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 62 
7696600. 

3. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci danych identyfikacyjnych oraz danych 

kontaktowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie 

zamówienia wskazanego w naszym zapytaniu oraz późniejszego skutecznego zawarcia umowy, a 

także wykonania i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach: 

a) przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia wskazanego w naszym 
zapytaniu; 

b) zawarcia umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia oraz realizacji jej postanowień, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, 

c) rozliczenia zrealizowanego zamówienia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w 
szczególności wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o 
rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, 

d) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi 
roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem 
umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z 
takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Przekazane nam dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za 
wyjątkiem: 

a) podmiotów świadczących na naszą rzecz obsługę prawną lub inne usługi doradcze (konsultingowe) 
wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla weryfikacji złożonej przez Państwa oferty lub postanowień 
późniejszej umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia; 

b) organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 
przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. 

6. Przekazane dane będą przetwarzane przez nas przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze 
prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (wynikających m. in. z obowiązków podatkowych) 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Państwa jakiekolwiek 
zautomatyzowane decyzje, nie będą Państwo podlegali profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 
i 4 RODO. 

 
1Rozporządzenie 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) 
 

mailto:sekretariat@prosna.com.pl


8. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas przekazanych danych 
przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, 
b) do sprostowania przekazanych danych, 
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania tych danych, 

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne 
naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. 

Niezwłocznie zrealizujemy Państwa żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Rozporządzenia 2016/679 nie przewidują możliwości 

realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w przedstawionym 

żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego 

prawa powiadomimy Państwa bez zbędnej zwłoki. 

 


