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Klauzula informacyjna Administratora do realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków. 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemwik Spółka z o.o. ul. Toruńska 324A, 85-880 

Bydgoszcz 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Spółka. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Przemysława Wojciechowskiego z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail iod@chemwik.pl lub pod numerem telefonu 693-168-329 w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Cel przetwarzania 

Dane osobowe przekazane przez wykonawcę będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Dane osobowe 

mogą być także przetwarzane w celu właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych 

na sfinansowanie zamówienia 

4. Podstawa Prawna 

Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych: 

a. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celu prawidłowego 

wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

5. Źródło pozyskania danych 

Administrator uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów. 

6. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty realizujące 

usługi na rzecz administratora (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również 

podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez administratora środków finansowych. Pani/Pana 

dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Okres przechowywania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy. Po tym czasie, dane będą 

przechowywane w ramach obowiązków prawnych administratora dla realizacji jego uzasadnionego interesu, 

np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez 

administratora środków pozyskanych na sfinansowanie zamówienia. 

8. Profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Uprawnienia 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także o prawo do przeniesienia danych.. Ma Pan/Pani prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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