OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
I.

Współadministratorzy

1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w trakcie prowadzonego
postępowania są:
a. Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławskiej 2,
b. Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul.
Energetycznej 3,
c. Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej
3,
d. Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej
2,
e. Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (92-550) przy ul. J. Andrzejewskiej 5,
f. Veolia term S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,
g. Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017) przy ul.
Energetycznej 7A,
h. Veolia Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świecie (86-105) przy ul. Ciepła 9,
i. Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul.
Zagórskiej 173,
j. Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Hrubieszowskiej
173,
k. Veolia Szczytno Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Solidarności 17,
l. Fundacja Veolia Polska z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławska 2,
m. PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy
ul. Opolskiej 51,
n. EKO-ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 7A,
o. PEC-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-108) przy ul. Panny Marii 3B,
p. Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul. Mieczysława
Jeżyka 52.
2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u Zamawiającego jest powołany
inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email inspektor.pl.vpol@veolia.com
II.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz
przechowywania dokumentacji postępowania po jego zakończeniu,
b. realizacji umowy lub zlecenia zakupu,
c. tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne.

w

celu

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1
lit. b) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), tj.
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: (i) wykonania umowy zawartej w
wyniku udzielenia ww. zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (lub jej
przedstawiciel), lub do podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy; (ii)
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratorów lub przez stronę trzecią w zakresie zawarcia ww. umowy, przechowywania
dokumentacji po zakończeniu postępowania, a także w celu tworzenia statystyk zestawień i
analiz na potrzeby własne.

III.

Kategorie danych osobowych

W ramach postępowania przetwarzane są dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia
postępowania tj. następujące kategorie danych:
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1. Dane identyfikacyjne wykonawców, członków organów lub przedstawicieli wykonawców,
podmiotów trzecich, podwykonawców i innych osób wskazanych w dokumentach
składanych w toku postępowania;
2. Dane teleadresowe ww. osób;
3. Dane o wykształceniu, o ile ze specyfikacji wynika obowiązek jego podania;
4. Dane na temat stażu pracy, o ile ze specyfikacji wynika obowiązek jego podania;
5. Dane o uprawnieniach zawodowych i kwalifikacjach, o ile ze specyfikacji wynika obowiązek
podania tych danych.
IV.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być:
1. Osoby i podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli;
2. Osoby i podmioty działające w związku z korzystaniem przez wykonawców ze środków
ochrony prawnej;
3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy
państwowe);
4. Podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego, takie jak usługi doręczania
korespondencji, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowo
finansowe i podatkowe, doradcze lub prawne.
V.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania o udzielenie
zamówienia, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania; obecnie
okres ten wynosi 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie
zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub
przedawnione; a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy
lub zlecenia lub; 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych w przypadku
tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne.
2. Niezależnie od powyższego, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy zawartej z wykonawcą w wyniku postępowania, a także roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

VI.

Dostęp do treści danych osobowych i powiązane prawa
1. Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo do:
a. sprostowania danych;
b. usunięcia danych, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w art. 17 ust. 2 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych;
d. żądania przeniesienia danych w przypadku wskazanym w art. 20 ust. 1 RODO,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach przewidzianych w
art. 21 RODO.

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z ww. uprawnień nie może być
niezgodne z przepisami prawa, a w szczególności nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.
4.
VII.

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z administratorem lub z
inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały w punkcie I.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
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Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane w toku postepowania, w razie gdy uzna ona, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.

Źródło pochodzenia danych osobowych
W przypadku danych osobowych wykonawców – osób fizycznych, dane osobowe przetwarzane w
czasie postępowania pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, zaś w innych
przypadkach zostaną pozyskane przez administratora z następujących źródeł:
1. wykonawcy – osoby prawne i jednostki organizacyjne uczestniczące w postępowaniu,
poprzez składane w postępowaniu oferty, wnioski i pisma;
2. źródła informacji publicznie dostępne takie jak rejestr przedsiębiorców lub centralna
ewidencja działalności gospodarczej.

IX.

Inne istotne informacje dotyczące ochrony prywatności

Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie danych może uniemożliwić
zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.
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