Załącznik nr 6 do ZAPO/ON/5/2019

........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
dla zamówienia o nazwie:
„Wycena wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności drogi na nieruchomościach
GPW S.A. zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim, Orzeszu, Imielinie”.
Oświadczam, że:
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach,
ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000247533 (zwana dalej Spółką), w celu udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanego dalej: Zamówieniem) w oparciu
o postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Wojewódzka
19, 40–026 Katowice; w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane
stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

2.

Zgodnie z art. 13 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 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam
(-łem) poinformowana(-ny), że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Wojewódzka 19, 40–026
Katowice
2) w Spółce, począwszy od dnia 25.05.2018 r., funkcjonuje adres e-mail:
iodo@gpw.katowice.pl Inspektora
Ochrony Danych
w
Górnośląskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna, udostępniony osobom, których
dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie umowy
(zwanej dalej: Umową);
c) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
d) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia
na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
e) przekazania
dokumentacji
postępowania
o udzielenie
Zamówienia
do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz realizacji Umowy, a także
w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane
osobowe w nim zawarte;
4) podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6
ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje
się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, a także
zawarcie i realizację Umowy;
5) moje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne
tak stanowią, bądź też gdy wynika to z postanowień Regulaminu Udzielania
Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach;
6) moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO;
7) moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo
z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
8) mam prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich
podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia;
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

……………….……………………………………….
Data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

