
Zgodnie 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), dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych podczas udziału w 

przetargach jest: 

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin 

 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  

ZE PAK S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, email: iod@zepak.com.pl,  

tel: +48 63 24734 25  

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z 

tym Postępowaniami zakupowymi i sprzedażowymi. 

 

 W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

stosownych przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do ustania czasu niezbędnego do 

realizacji postępowania lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą 

archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących, jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu a konsekwencją 

niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w Postępowaniu 

zakupowym lub realizacji umowy.  

 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
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 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW ZE PAK S.A. zostały 
określone w naszej Polityce Prywatności http://www.zepak.com.pl/pl/o-
firmie/polityka-plikow-cookies.html 
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