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 Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY" S.A. ul.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się:
a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl;
b. pod adresem korespondencyjnym;
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl;
b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;
Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego administratora związanego
z zawarciem umowy wobec:
a. Wykonawców będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą;
b. Wyznaczonych przez Wykonawcę osób kontaktowych lub osób reprezentujących,
w przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego;
Jeżeli prowadzi Pani/Pan jednoosobową działalność gospodarczą, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą w związku z podjęciem działań w celu zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania. W tym zakresie
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6
ust.1 lit. b RODO).
Jeżeli została Pani/Pan wyznaczona jako osoba kontaktowa, Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione
Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonywaniem
umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Administratorem.
Jeżeli została Pani/ Pan wyznaczona jako osoba reprezentująca, Pani/Pana dane osobowe zostały
udostępnione przez Wykonawcę Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje. W tym zakresie podstawą
prawną przetwarzania jest pranie uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust.1 lit. f
RODO), polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta oraz jego reprezentantów.
Niezależnie od zapisów pkt 4-6 powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w następujących celach:
a. Obsługi rachunkowo księgowej – postawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikających
z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
b. W wewnętrznych celach administracyjnych Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY “S.A. –
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
c. W wewnętrznych celach administracyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na sprawnym zarządzaniem przedsiębiorstwami Grupy;
d. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;
e. Dane osobowe Wykonawców – w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą będącym osobą
fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem
przeprowadzenia postepowania zakupowego, 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;
f. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę, w tym pełnomocników Wykonawcy –
w przypadku zawarcia umowy najmu z najemcą niebędącym osobą fizyczna, – podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych

polegający na umożliwieniu przeprowadzenia postepowania zakupowego, wyboru oferty zawarcia
i realizacji umowy;
g. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę do kontaktów
z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes
Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia postepowania
zakupowego, wyboru oferty wykonywania umowy;
8. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych tak długo, jak jest to niezbędne
do prowadzenia i zakończenia postępowania zakupowego, wykonywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, lub wypełnienia innych
obowiązków zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
a.

b.

c.

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;
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;
Innym
podmiotom
jeśli
obowiązek
przekazania
danych
osobowych
wynika
z obowiązujących przepisów prawa;

10. Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
12. 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;

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w postępowaniu zakupowym, zawarcia
umowy, jak również jest niezbędne do jej wykonywania. Nie podanie wszystkich wymaganych danych
osobowych stanowi przeszkodę do rozpatrzenia oferty w postępowaniu zakupowym, zawarcia umowy i jej
wykonywania przez Administratora Danych Osobowych, a także stanowi przeszkodę do wykonywania przez
Administratora Danych Osobowych obowiązków prawnych.

