
 

   

INFORMACJA DLA POTENCJALNEGO WYKONAWCY W ZWIĄZKU  
Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

  
Zgodna 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”. 

 
 
Administrator danych  

• Administratorem danych osobowych jest PGNiG Serwis spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (PGNiG Serwis) z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 

Lublin, Adres do korespondencji: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

• Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: 

sekretariat@serwis.pgnig.pl, telefonicznie pod nr tel. +48 22 587 50 35 lub pisemnie na 

adres PGNiG Serwis sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa. 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

• PGNiG Serwis wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się na adres Administratora podany powyżej lub na adres e-mail: 

daneosobowe@serwis.pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych.   

 

Podstawa prawna 

• W przypadku prowadzenia postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(PZP) Administrator przetwarza dane osobowe Wykonawców, będących osobami 

fizycznymi, oraz osób, których dane zostają przekazane przez Wykonawcę  

w toku postępowania, w celu umożliwienia udziału w postępowaniu i jego 

przeprowadzenia, zgodnie z przepisami PZP (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w razie wyboru 

oferty wykonawcy, także w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
W odniesieniu do danych osobowych członków personelu Wykonawcy, dane 

przetwarzane są na podstawie ww, przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

• W przypadku prowadzenia postępowań niepublicznych dane osobowe Wykonawcy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne 

do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy. 

• W razie wyboru złożonej oferty dane osobowe członków personelu Wykonawcy, 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora polegających na umożliwieniu sprawnej 

realizacji zawartej umowy.  

 

Odbiorcy danych 

• Odbiorcami danych osobowych będą podmioty z GK ORLEN w ramach wspólnego 

systemu zakupowego w GK. 

• Dane osobowe mogą być ujawniane osobom zaineresowanym na zasadach  

i w granicach przewidzianych przepisami PZP. 

• Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności 

dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom 

świadczącym usługi prawne, kurierom. 
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Okres przechowywania danych 

• Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania i wyboru oferty, a w razie zawarcia umowy – także przez okres jej 

wykonywania. Okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu, jeżeli jest to 

niezbędne dla ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, a także jeśli obowiązek 

dłuższego przetwarzania danych wynika z przepisów prawa. 

• Obowiązek podania danych osobowych – w przypadku zamówień publicznych - jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

• W przypadku zamówień niepublicznych podanie danych jest dobrowolne, a ich 

niepodanie skutkuje brakiem możliwości przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania 

umowy. 

• W odniesieniu do danych osobowych przedstawianych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

Prawa osób 

Jeśli Pani/Pana dane przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia,  

• posiada Pani/Pan: 

o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych;   

o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


