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Załącznik nr 9 

 

Klauzula informacyjna do postępowania zakupowego  

 

Adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby magazynu 

przedmontażowego (Magazyn Produkcji) 

Na podstawie art. 13 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 osobowych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, 

(zwanego dalej „RODO“), zamawiający – spółka Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Zakłady Mechaniczne „BUMAR-

ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, adres: 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 

9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000016872, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 123 056 130,00 złotych (wpłacony  

w całości), REGON: 271829754, NIP: 631-010-20-11. 

2. Wszelkie sprawy związane ochroną danych osobowych można zgłaszać  

na adres e-mail:  iod@bumar.gliwice.pl  

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza: 

a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego 

osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c 

RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia 

ciążących  

na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, w związku z jej zawarciem. 

b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: 

art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych 

polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji 

umowy. 

c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów  

z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie 

uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu 

wyboru oferty  

i wykonywania umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych tak długo, jak 

jest to niezbędne do prowadzenia wyboru ofert, wykonywania umowy, a po jej rozwiązaniu  

lub wygaśnięciu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, lub 

wypełnienia innych obowiązków zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa. 
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c. Innym podmiotom jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika  

z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

8. Administrator Danych Osobowych informuje o następujących prawach osoby, której dane 

osobowe są przetwarzane: 

a. Prawo do dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO. 

b. Prawo sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia 

danych osobowych, które są niekompletne – art. 16 RODO. 

c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności jeżeli nie ma już podstawy 

prawnej  

do ich przetwarzania, lub jeśli dane osobowe nie są potrzebne do realizacji celu  

ich przetwarzania – art. 17 RODO. 

d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO. 

e. Prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO. 

f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku 

gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych 

Osobowych,  

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – art. 21 

RODO. 

g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.  

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w wyborze ofert, 

zawarcia umowy, jak również jest niezbędne do jej wykonywania. Nie podanie wszystkich 

wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę do rozpatrzenia oferty, zawarcia 

umowy i jej wykonywania przez Administratora Danych Osobowych, a także stanowi 

przeszkodę do wykonywania przez Administratora Danych Osobowych obowiązków 

prawnych.  

 

 

5. Dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione następującym kategoriom 

odbiorców:  

a. Podmiotom przetwarzającym - Administrator Danych Osobowych może powierzyć 

przetwarzanie danych na podstawie umów zawieranych zgodnie z art. 28-29 RODO,  

a dane  te przetwarzane są wyłącznie na polecenie Administratora Danych.  

b. Administratorom danych osobowych – w przypadku gdy Administrator Danych 

Osobowych korzysta z usług usługodawców, którzy sami ustalają cele i sposoby 

wykorzystania danych osobowych, w ramach dostarczanych usług. 


