
Załącznik nr 11 do SWZ  

 

Klauzula informacyjna dla Wykonawcy 

Zgodnie z art. 14 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 (zwane dalej RODO), Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleskiej 37, 25-325 Kielce, zobowiązuje Wykonawcę do 
spełnienia wobec pracowników i/lub innych osób fizycznych, których dane są przekazywane MPEC Spółka z o.o. 
w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zawarcia i realizacji Umowy, 
do wypełnienia obowiązku informacyjnego poniższej treści:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych od Wykonawcy w celu realizacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zawarcia i realizacji Umowy dotyczącej przedmiotu tego 
postępowania, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-
325) przy ul. Poleskiej 37. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych: e-mail: rodo@mpec.kielce.pl, tel.+48 41 33 35 166, kom. 668 446 693 bądź pisemnie pod adresem 
wskazany w punkcie 1.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 
6 ust. 1 lit c RODO) oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. realizacji Umowy między Administratorem a Wykonawcą, w tym: zabezpieczenia 
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami; dla ułatwienia komunikacji między stronami Umowy.  

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w zakresie danych 
kontaktowych oraz danych reprezentacji, a także innych danych koniecznych dla realizacji Umowy.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny: 
5.1. dla wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie Umowy, przez czas 

niezbędny do ich dochodzenia lub obrony; 
5.2. dla wypełnienia obowiązku prawnego - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego, 
5.3. przez czas niezbędny do osiągnięcia celu Umowy  
5.4. lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 
6.1. podmiotom, osobom lub instytucjom określonym przez przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 

11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych,  
6.2. partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, 
6.3. partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do celów realizacji Umowy, 
6.4. podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie wsparcia systemów 

informatycznych, księgowych, bankowości. 
7. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (art. 22 

RODO). 
9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

9.1. uzyskania dostępu do danych (art. 15 RODO), 
9.2. poprawienia lub uzupełnienia danych, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne (art. 16 RODO), 
9.3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: przetwarzanie nie jest już konieczne; brak 

uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; dane osobowe nie były 
przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki (art. 17 RODO), 

9.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych - w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych 
osobowych - do momentu rozstrzygnięcia skargi (art. 18 RODO),  

9.5. do przenoszenia danych poprzez otrzymanie ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO). 

10. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (art. 77 RODO).  


