
INFORMACJA  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Kraśnickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – informuje, że: 

Administratorem danych osobowych przekazanych KPWiK Sp. z o.o. w związku z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujących 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: imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres 
siedziby, adres kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte 
w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m. in. zaświadczenie wydane przez urząd 
skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny) w odniesieniu do osób fizycznych, od 
których Zamawiający bezpośrednio pozyska dane osobowe w ramach toczącego się postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 
 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
jest Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik; 
(dalej: KPWiK Sp. z o.o. lub administrator). 

Dane osobowe w/w osób przetwarzane będą: 
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych 

ciążących na KPWiK Sp. z o.o., wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy Prawo 
zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), 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; 

2) w przypadku danych osobowych, przekazanych przez wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa 
w sprawie zamówienia publicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdyż jest to niezbędne 
do wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron 
wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w szczególności: 
 ustalenie, egzekwowanie lub dochodzenie roszczeń albo obrona przed roszczeniami, 
 w przypadku danych osobowych, przekazanych przez wykonawców, z którymi zostanie zawarta 

umowa w sprawie zamówienia publicznego na mocy której uzyskuje one dostęp do pomieszczeń 
lub obiektów należących do KPWiK Sp. z o.o. – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów 
należących do KPWiK Sp. z o.o. oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych 
oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i p.poż.) na terenie obiektów KPWiK Sp. z o.o. 

Odbiorcami danych osobowych w/w osób będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania: 

 w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
 w oparciu o § 16 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 
(dalej: Regulamin POIiŚ); 



 w oparciu o § 6 oraz § 39 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej: Regulamin). 

Odbiorcami danych osobowych w/w osób mogą być również podmioty działające na zlecenie 
KPWiK Sp. z o.o., w tym podmioty świadczące na rzecz KPWiK Sp. z o.o. usługi doradcze lub obsługę 
informatyczną działalności KPWiK Sp. z o.o. 

Dane osobowe w/w osób będą przechowywane: 
 w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Pzp – zgodnie 

z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

 w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie Regulaminu POIiŚ – zgodnie z art. 71 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej: Rozporządzenie) oraz zgodnie 
z Rozdziałem 8 pkt 2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020, przez okres trwałości Projektu, tj. 5 lat od płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta; 

 w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie Regulaminu – zgodnie z § 39 ust. 8 
Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Obowiązek podania przez w/w osoby danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem 
określonym w ustawie Pzp, w Regulaminie POIiŚ oraz w Regulaminie, i jest związany z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp, z Regulaminu POIiŚ oraz z Regulaminu. 

W odniesieniu do danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany ani profilowane stosowanie do art. 22 RODO. 

W/w osoby posiadają: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych1; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, dla których 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W/w osobom nie przysługuje: 
 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, dla których 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                        
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 


