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Załącznik nr 2 do ogłoszenia  

 

ZAKRES INFORMACJI UDZIELANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OSOBOM KTÓRYCH 

DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PRZEKAZANE ZAMAWIAJĄCEMU 

 

1. Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści ogłoszenia albo przekazane 

Zamawiającemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji(tj. zmiany lub uzupełnienia) danych 

zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego).   

2. Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych, dane te będą przetwarzane przez 

AMW SINEVIA Sp. z o.o. Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. I. Paderewskiego 6,  

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000392868; 

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w AMW SINEVIA Sp. z o.o. jest Pani Krystyna 

Antoszkiewicz, e-mail: krystyna.antoszkiewicz@sinevia.pl, tel.: 607 403 670; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (w odniesieniu  

do Wykonawcy), c) i f) 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), zwanego dalej: „RODO”; 

5. Celem udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych jest ustalenie uprawnień 

i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawcę  

i Zamawiającego; 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres wykonywania 

umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;  

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Zamawiający odbiorcom danych lub 

kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji 

publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem, oraz 

uprawnionym podmiotom, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie 

danych osobowych;  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO. 

9. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, przysługuje prawo 

żądania od Zamawiającego, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego  

do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym  

do profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 
   (podpis Oferenta)  


