Załącznik Nr 2
do „Wytycznych dotyczących zasad kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców”

Obowiązek informacyjny dla osoby fizycznej składającej wniosek o wpis do RKW
Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie
informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk. Dane kontaktowe ADO to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można
skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energaoperator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. Art. 6 ust 1 lit. a RODO – na podstawie zgody w celu wpisania do Rejestru Kwalifikowanych
Wykonawców,
b. art. 6 ust 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umów, na potrzeby:
czynności wstępnych prowadzonych przed przeprowadzeniem postępowań przetargowych i
zakupowych,
przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy realizującego lub ubiegającego się o
zamówienie,
zawarcie , realizacji i rozliczenia umowy,
c. art. 6 ust 1 lit. c RODO - w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na ADO, w tym
prawa podatkowego i innych obowiązujących przepisów,
d. art. 6 ust 1 lit f RODO – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub
stronę trzecią, w tym między innymi w celu dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa,
ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich oraz w celu archiwizacji.
4) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, biura informacji gospodarczej,
instytucje kredytowe i płatnicze, nabywcy wierzytelności
c. Podmioty wykonujące usługi: archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, obsługi prawnej w
zakresie realizowanych usług, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, księgowofinansowe, serwisowe, agencyjne, doradcze, audytorskie, kontrolne, informatyczne w zakresie
systemów przetwarzających Twoje dane osobowe, a także podwykonawcom w/w odbiorców i
podwykonawców.
ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów
wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i
zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
5) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. W zakresie zgody dotyczącej wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców – do czasu
wycofania zgody lub wyczerpania się celu przetwarzania danych wcześniej, jeżeli ADO uzna, że się
zdezaktualizowały,
b. W zakresie ubiegania się o zamówienie – na czas potrzebny do prowadzenia postępowań
wstępnych i działań przygotowawczych i przed umownych, po tym czasie dane będą przetwarzane
przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

c. W zakresie realizacji, wykonania i rozliczenia umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie
dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń,
d. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez
okres wypełniania tych obowiązków,
e. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej, dane będą przetwarzane do
czasu wypełnienia naszych lub strony trzeciej prawnie usprawiedliwionych celów, w tym
dochodzenia roszczeń o obrony przed roszczeniami, a jeśli zajdzie taka potrzeba do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. wniesienia sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach,
c. sprostowania swoich danych osobowych, co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani
zmianą postanowień umowy oraz naruszać integralności protokołu i jego załączników,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jednak nie ma to zastosowania w odniesieniu
do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, w celu ochrony
prawnej oraz ochrony praw innej osoby fizycznej, albo z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego,
e. przenoszenia danych, w uzasadnionych przypadkach i zakresie,
f. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
ADO przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień można
skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2).
7) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna Pani/Pan że
przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W Polsce
organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania do Rejestru Kwalifikowanych
Wykonawców ADO. Nie podanie danych skutkować będzie wykluczeniem z Rejestru Kwalifikowanych
Wykonawców.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można przesłać na adres wskazany w pkt 1.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych we
Wniosku zgłoszeniowym (oraz w załącznikach do tego wniosku) przez ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80557 Gdańsk, w celu wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA–OPERATOR SA
oraz udziału w postępowaniach przetargowych i zakupowych ENERGA-OPERATOR SA.

………………………………….
pieczęć firmowa Podmiotu

…………………………………..........................................
miejscowość, data

……………………………………………..............................................................................................................................
podpis przedstawiciela Podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji

*) Niepotrzebne skreślić

