
                 

 

W związku z udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych (ze wskazaniem kategorii da-

nych osobowych pracowników i współpracowników Oferenta / Wykonawcy) w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego, działając na podstawie obowiązujących regulacji prawnych z za-

kresu ochrony danych osobowych i/lub aktów prawnych oczekujących na wejście w życie,  

w szczególności zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego 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 da-

nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w postępowaniu 

przetargowym jest CEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 63 (00-697 

Warszawa), KRS 0000266114; 

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@cezpolska.pl; 

3) dane osobowe przekazane przez Wykonawcę – Oferenta w ramach postępowania prze-

targowego będą przetwarzane w celu zawarcia umowy bądź realizacji działań niezbęd-

nych do zawarcia umowy przed jej zawarciem, podstawą prawną przetwarzania jest arty-

kuł 6 punkt 1b RODO; 

4) dane osobowe będą mogły być udostępniane na rzecz CEZ a.s. z siedzibą w Pradze, jak 

i innych spółek zależnych od tej spółki mających siedzibę na terenie Polski, w celach 

i w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postę-

powania przetargowego oraz związanych z nim czynności oraz ochrony przed roszcze-

niami;  

6) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

7) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzor-

czego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobo-

wych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 


