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Załącznik nr 7 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób fizycznych samodzielnie przekazujących swoje dane osobowe Zamawiającemu w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia niepublicznego 
 
Energa Kogeneracja sp. z o.o. przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (np.: 
Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia 
postępowań w sprawie zamówienia niepublicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej zwane RODO - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mają 
charakter danych osobowych.  
 
Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO), jest Energa Kogeneracja spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektrycznej 20a, 82-300 Elbląg. 

2. Nasze dane kontaktowe to: adres e-mail:  sekretariat.kogeneracja@energa.pl, adres korespondencyjny: 
Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20 a, 82-300 Elbląg. 

3. Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) w Energa Kogeneracja sp. z o.o. można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod.energa-kogeneracja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zamówienia niepublicznego, prowadzonego na 

podstawie Kodeksu cywilnego, pn. „Dostawa Biomasy pochodzenia rolniczego, wytworzonego 
z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (ze słomy zbóż) forma handlowa pellet i biomasy 
pochodzenia leśnego spełniającej definicję drewna energetycznego, postać handlowa: pelety 
drzewne wytworzone z surowca drzewnego wraz z dokumentami potwierdzającymi 
pochodzenie biomasy, sporządzonymi zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki – 
dostawy w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. w ilości: pellet ze słomy 32 500 Mg 
i pellet drzewny 66 700 Mg (+/- 30% dostawy w 2021 roku)” znak: PU/39/2020/BB oraz po jego 
zakończeniu w celu przechowywania dokumentacji z realizacji zamówienia; 

b. art. 6 ust. 1 lit. f w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
ADO, w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z przepisów 
prawa, archiwizacja dokumentacji niniejszego zamówienia niepublicznego, prowadzenie 
zamówienia zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień Niepublicznych w Spółce Energa 
Kogeneracja sp. z o.o.”. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 
a. uprawnione podmioty publiczne, 
b. podmioty Grupy Energa, 
c. podmioty dostarczające korespondencję, 
d. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji, 
e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, 
f. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów 

wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez ADO. 
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów 
wykonywania czynności na udokumentowane polecenie ADO, pod warunkiem zachowania poufności i 
zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt. 4, określony w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a. przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, 

b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili 
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
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7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
niepublicznego nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 
Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w realizacji zamówienia niepublicznego.  

8. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do: 
a. dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii, 
b. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,  
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu ADO, 
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
f. usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach. 

 
Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt. 2, 3). 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca przekazał Zamawiającemu w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia niepublicznego 
 
 
Energa Kogeneracja sp. z o.o. przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (np.: 
Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia 
postępowań w sprawie zamówienia niepublicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej zwane RODO - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mają 
charakter danych osobowych.  
 
Zgodnie z art. 14 RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO), jest Energa Kogeneracja spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektrycznej 20a, 82-300 Elbląg. 

2. Nasze dane kontaktowe to: adres e-mail:  sekretariat.kogeneracja@energa.pl, adres korespondencyjny: 
Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20 a, 82-300 Elbląg. 

3. Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) w Energa Kogeneracja sp. z o.o. można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod.energa-kogeneracja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zamówienia niepublicznego, prowadzonego na podstawie 

Kodeksu cywilnego, pn. „Dostawa Biomasy pochodzenia rolniczego, wytworzonego z odpadów i 
pozostałości z produkcji rolnej (ze słomy zbóż) forma handlowa pellet i biomasy pochodzenia leśnego 
spełniającej definicję drewna energetycznego, postać handlowa: pelety drzewne wytworzone z 
surowca drzewnego wraz z dokumentami potwierdzającymi pochodzenie biomasy, sporządzonymi 
zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki – dostawy w okresie od stycznia 2021 r. do 
grudnia 2021 r. w ilości: pellet ze słomy 32 500 Mg i pellet drzewny 66 700 Mg (+/- 30% dostawy w 
2021 roku)” znak: PU/39/2020/BB oraz po jego zakończeniu w celu przechowywania dokumentacji 
z realizacji zamówienia; 

b. art. 6 ust. 1 lit. f w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez ADO, 
w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa, 
archiwizacja dokumentacji niniejszego zamówienia niepublicznego, prowadzenie zamówienia 
zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień Niepublicznych w Spółce Energa Kogeneracja sp. z 
o.o.”. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 
a. uprawnione podmioty publiczne, 
b. podmioty Grupy Energa, 
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c. podmioty dostarczające korespondencję, 
d. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  
e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, 
f. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów 

wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez ADO. 
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów 
wykonywania czynności na udokumentowane polecenie ADO, pod warunkiem zachowania poufności i 
zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt. 4, określony w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym: 

a. przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, 

b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili 
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Dane osobowe ADO otrzymał od: 
a. wykonawcy/wykonawców ubiegających się o zamówienie niepubliczne, o którym mowa w pkt. 4, - 

dane osobowe dotyczące: posiadanych kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia, zawartej umowy o 
prac oraz imię, nazwisko, 

b. z ogólnie dostępnych baz danych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej RP. 

8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
niepublicznego nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 
Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Państwu udział w realizacji zamówienia 
niepublicznego.  

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe posiada prawo do: 
a. dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii, 
b. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,  
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu ADO, 
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
f. usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach. 

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt. 2, 3). 
 
 
 

załącznik do Klauzuli informacyjnej dla osób fizycznych, których dane oferent przekazuje Zamawiającemu 
 
Oświadczenie wymagane od wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu trzeciego** w zakresie przekazania obowiązku 

informacyjnego z art. 14 RODO opracowanego przez Zamawiającego  

 
 
  

Oświadczam, że poinformowałem, w imieniu Administratora danych osobowych tj. Zamawiającego Energa 

Kogeneracja sp. z o.o. o treści obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO, osoby fizyczne, których dane osobowe 

przekazałem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia niepublicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 ……………………………………….. 
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wykonawca/podwykonawca/podmiot 
trzeci 

* rozporządzenie 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
** podkreślić właściwe 

 
 

 
 
 
Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby fizyczne, których dane osobowe są przekazywane 

Zamawiającemu w ofercie do danego zamówienia niepublicznego, dysponują już informacjami, o których mowa w 

treści art. 13 i art. 14 RODO, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych tych 

osób,  Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmioty Trzecie (np. pełnomocnicy) zobowiązane są do złożenia w 

formularzu oferty oświadczenia. (poniżej) 

 

załącznik do Klauzuli informacyjnej dla osób fizycznych, których dane oferent przekazuje Zamawiającemu 
 

Oświadczenie podmiotu: wykonawca/podwykonawca/podmiot trzeci**, ubiegającego się o zamówienie 

niepubliczne w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*  

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO* wobec osób 

fizycznych, od których bezpośrednio lub pośrednio uzyskałem dane osobowe i przekazałem Zamawiającemu 

Energa Kogeneracja sp. z o.o. w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia niepublicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 
 
 
 

 ……………………………………….. 
 wykonawca/podwykonawca/podmiot 

trzeci 
 
 
 
 
 
* rozporządzenie 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
** podkreślić właściwe 

 
 
 
 


