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Załącznik nr 5 
Klauzula informacyjna w zakresie RODO 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

Zamawiający informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polenergia eMobility Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 
Warszawa, e-mail: […], tel.: […]  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 
zapytaniem o informację cenową na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby zatrudnione przez Administratora lub 
współpracujące z Administratorem oraz podmioty z Grupy kapitałowej Polenergia, do której należy 
Administrator, a także którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zawiązku z udzielonym 
finansowaniem bądź dofinansowaniem projektu Administratora, którego dotyczy zapytanie o informację. 

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz po 
jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi u Administratora przepisami dotyczącymi archiwizacji tj. przez 
okres 5 lat; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 
postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników; 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
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- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

9) Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane 
do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane 
jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub 
dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o: 

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

- przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

10) Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek 
informacyjny wobec osób, o których mowa w pkt 9, przekazując im treść niniejszej klauzuli informacyjnej, 
wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi 
dysponował będzie Zamawiający. 

 


