
 

 
Klauzula dla oferentów i wykonawców postępowań przetargowych 

Informacja skierowana jest do osób zarejestrowanych na Platformie Zakupowej Logintrade (dalej Platformie), osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, pracowników, współpracowników, podwykonawców, przedstawicieli, pełnomocników reprezentujących podmioty 

inne niż osoby fizyczne oraz innych osób, których dane przetwarzane są w celu weryfikacji dopuszczenia do udziału w postępowaniu 

przetargowym i spełnienia jego warunków. 

Szanowni Państwo, 

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88, dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Legnickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, informuje Państwa, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 1, kod pocztowy 59-220, adres e-mail: sekretariat@lpwiksa.com.pl, tel. 76 85 54 701, zwany 

dalej LPWiK S.A., reprezentowana przez Prezesa Zarządu, dalej Administrator. 

2. W LPWiK S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób 

następujący: adres korespondencyjny: ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: IODO@lpwiksa.com.pl. 

3. Dane osobowe zbierane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Zakupowej lub innych form służących do prowadzenia 

postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie dostawcy lub kontrahenta oraz z publicznie dostępnych źródeł, takich jak 

rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie: 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu rejestracji i złożenia oferty poprzez  Platformę (dane niezbędne do poprawnej rejestracji 

w serwisie), 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy), 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane zawarte  

w dokumentacji podlegającej archiwizacji), 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionego interesu LPWiK S.A. w celu weryfikacji złożonych ofert, bieżącego 

kontaktu z oferentami/ kontrahentami, wykonania zadań związanych z realizacją umowy, współpracy zawodowej, zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ewentualnym ustaleniu i dochodzenia praw lub obrony przed 

roszczeniami (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe służbowe). 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres: 

a) w stosunku do danych kontaktowych potencjalnych kontrahentów zarejestrowanych na Platformie - do momentu wyrejestrowania 

z Platformy, 

b) w przypadku oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym - przez czas jego trwania, 

c) gdy wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę - na czas jej obowiązywania oraz wypełnienia obowiązku prawnego 

Administratora wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych. 

Wskazane powyżej okresy mogą być wydłużone w przypadku konieczności zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przysługujących LPWiK S.A. oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji i wykazania spełnienia obowiązków wynikających  

z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych (zadań realizowanych w ramach programów UE oraz krajowych). 

6. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane 

oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, 

f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, 

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z LPWiK S.A. (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt g) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na 

adres Administratora. 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi 

techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), partnerzy obsługi prawnej, operatorzy 

pocztowi.  

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla celów rejestracji na Platformie, udziału  w prowadzonych 

postępowaniach przetargowych oraz zawarcia umowy.  Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością rejestracji na 

Platformie czy uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.. 
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