
Klauzula RODO 

 

Wobec obowiązywania przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, których celem jest doprowadzenie do spójności systemu i jednolitości 

stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w państwach członkowskich 

UE, informujemy o prawach wynikających z niniejszych przepisów oraz o celach 

przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mławie  

Sp. z o.o.: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

w Mławie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Mławie 06-500,  

ul. Powstańców Styczniowych 3; NIP 569-000-28-05, REGON 130344960, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000123088. 

2. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie 

postępowania na zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych, oznaczonych kodami 100180. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty a w konsekwencji brakiem 

możliwości udzielenia zamówienia. 

3. Zarówno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jak i protokół  

z postępowania wraz z załącznikami są jawne dla wszystkich zainteresowanych.  

W związku z powyższym odbiorcami danych osobowych będą wszelkie osoby  

i podmioty, którym udostępniona zostanie powyższa dokumentacja. 

4. Dane osobowe zawarte w protokole z postępowania przetargowego będą 

przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania. 

5. Dane osobowe są przetwarzane w czasie obowiązywania umowy, dokonania transakcji 

– wystawienia faktury oraz w okresie archiwalnym – przechowywanie faktur oraz 

informacji o rozliczeniach. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy 

zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

uprawnione organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Sąd, Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, Prezes UOKiK itp.), podmioty dostarczające korespondencję, 

podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, radca 

prawny. 



7. Osobie podającej swoje dane osobowe przysługuje: 

− prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),  

− prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie 

może naruszać integralności protokołu z załącznikami. 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych 

osobowych w sprawie naruszenia przepisów RODO. 

8. Osobie podającej swoje dane nie przysługuje: 

− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jako właściwą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 


