Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego nr 1/20

Załącznik do Umowy o roboty budowlane - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób
kontaktowych, pełnomocników, reprezentantów
1.
2.
3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych reprezentantów Zamawiającego i osób upoważnionych do kontaktu
po stronie Zamawiającego jest Wykonawca.
Administratorem danych osobowych reprezentantów Wykonawcy i osób upoważnionych do kontaktu
po stronie Wykonawcy jest Zamawiający.
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że dane osobowe pozyskane w związku z wykonaniem Umowy są
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych, w szczególności
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 (zwanego dalej: RODO).
Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób upoważnionych do kontaktu po swojej Stronie,
o tym że udostępniła ich dane osobowe drugiej Stronie w związku z Umową oraz, że druga Strona jest
administratorem tych danych osobowych. Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek
informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.
Zamawiający, informuje że:
a) przetwarza dane osobowe:
i.
reprezentantów Wykonawcy, które zostały wskazane w komparycji Umowy w celach
prawidłowego wykonania i rozliczenia zawartej Umowy a także ustalenia, dochodzenia i obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres
obowiązywania Umowy. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane do terminu
przedawnienia roszczeń, wskazanego w Ustawie Kodeks Cywilny i terminów oznaczonych dla
przedawnienia roszczeń wobec Skarbu Państwa, w przepisach prawa podatkowego.
ii.
osób upoważnionych do kontaktu po stronie Wykonawcy, w celu wykonania Umowy. Dane
osobowe są przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy, a po tym czasie do terminu
przedawnienia roszczeń, wskazanego w Ustawie Kodeks Cywilny.
b) zgodnie z informacjami powyżej, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
RODO.
c) Osobie, której dane osobowe przetwarza Zamawiający w roli administratora przysługuje prawo:
i. dostępu do podanych danych osobowych,
ii. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
iii. żądania przeniesienia podanych danych osobowych,
iv. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
v. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji, gdy uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
d) Dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający mogą być ujawnione upoważnionym
pracownikom, Inwestorowi, kancelarii radców prawnych, biegłemu rewidentowi. Dane osobowe nie są
przekazywane do Państw Trzecich ani organizacji międzynarodowych.
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do zawarcia i wykonania
Umowy.
f) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować
z Zamawiającym drogą korespondencji elektronicznej, pod adresem: biuro@biuroadminis.pl

