
NIP:   625-19-54-711 REGON:  273-670-861

Telefony:

Pogotowie wod-kan. 994 (bezp³atny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (ca³odobowo) 
Sekretariat: 32 267 52 27 
BOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

KRS:  0000078165
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydzia³ VIII Gospodarczy - KRS

Dane:

Konto bankowe:  CitiBank Handlowy 
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapita³ zak³adowy:
59 103 500,00 z³
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl 

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
DLA UCZESTNIKÓW POSTÊPOWAÑ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/SEKTOROWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwany dalej „RODO”, informujmy, ¿e: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bêdzinie, ul. Koœciuszki 140, KRS 
0000078165, NIP 625 19 54 711, REGON 273670861. 

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych mo¿e nast¹piæ w drodze mailowej iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie pod numerem 
32 2674218-19 wew. 378. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bêd¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi¹zanym z postêpowaniem  prowadzonym na podstawie 
Regulaminu udzielania przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Bêdzinie 
zamówieñ sektorowych, do których nie stosuje siê ustawy PZP i zamówieñ, których wartoœæ nie przekracza wyra¿onej w z³otych równowartoœci kwoty 
30.000 euro, obowi¹zuj¹cego u Administratora.

Dostêp do Pani/Pana danych osobowych bêd¹ posiadaæ pracownicy Administratora upowa¿nieni do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami 
danych zawartych w dokumentach zwi¹zanych z postêpowaniem mog¹ byæ podmioty/wspó³pracownicy Administratora na podstawie zawartych 
stosownych umów powierzenia (np. na obs³ugê informatyczn¹) oraz osoby lub podmioty, którym udostêpniona zostanie dokumentacja postêpowania 
w oparciu o regulacje wewnêtrzne w/w Regulaminu oraz o art. 18, 19 oraz art. 74, 75, 76, 77, 78  ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2019r. – Prawo zamówieñ 
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). 

Pani/Pana dane osobowe podane w zwi¹zku z przyst¹pieniem do udzia³u w postêpowaniu bêd¹ przechowywane  przez okres 4 lat od dnia zakoñczenia 
postêpowania,  a je¿eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca³y czas trwania umowy.

Obowi¹zek podania przez Pani¹/Pana danych osobowych bezpoœrednio Pani/Pana dotycz¹cych nie jest obowi¹zkowe ale jest wymogiem przyst¹pienia 
do/wziêcia udzia³u w procedurze postêpowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania przez Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Bêdzinie zamówieñ sektorowych, a konsekwencje niepodania 
okreœlonych danych skutkowaæ bêd¹ brakiem mo¿liwoœci udzia³u w postêpowaniu zmierzaj¹cym do zawarcia umowy/realizacji zamówienia. 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bêd¹ podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostêpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz¹cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

wyjaœnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo¿e skutkowaæ zmian¹ wyniku postêpowania o udzielenie zamówienia ani zmian¹ 
postanowieñ umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówieñ/ustaw¹ oraz nie mo¿e naruszaæ integralnoœci protoko³u oraz 
jego za³¹czników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo ¿¹dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze¿eniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

wyjaœnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
œrodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa¿ne wzglêdy interesu publicznego Uni 
Europejskiej lub pañstwa cz³onkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotycz¹cych narusza przepisy RODO. 

Nie przys³uguje Pani/Panu w zwi¹zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniêcia 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, gdy¿ podstaw¹ 
prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


	Page 1

