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INFORMACJA 0 PRZEilVARZANIU DANYGH oSOBOWYCH
w zwiąku z postępowaniem o udzielenie zamówienia niepubllcznego

Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o., jako podmiot zamawiający (Zamawiający), w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia niepubliczneg o przetutarza informacje zawańe:

o we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia,
o wofeńach,
o korespondencji prowadzonej w toku postępowania,

r znajdujące się w publicznie dostępnych Ęestrach,o udostępnione w lnternecie
w celu prowadzenia i rozstzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46ME, mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym Wykonawca (rozumiany jako podmiot gospodarczy składający ofeńę w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia) zobowlązany jest zapoznać się z poniższą klauzuIą informacyjną
dotycząca pzetwazania danych osobowych onzzapoznać z treściątej klauzuli wszystkie osoby, których
dane zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu oraz złożyć oświadczenle o treści zgodnej ze
wzorem znajdującym się pod klauzu lą informacyjną.

KlauzuIa informacyjna
dla członków organów statutowych Wykonawcy, pełnomocników reprezentujących Wykonawcę, jego wspólpracowników a

także dla jego pracowników, którzy sąosobami wyznaczonymi do kontaktu w ramach realizacji postępowania udzielenie
zamówienia niepublicznego ogłoszonego przez Energa Cieplo Kaliskie Sp, z o.o,

Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z pneŃarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu
takich danych oraz uchylenia dyrekfiy 95/46ME (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1, Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. (zwana dalej

Energa Ciepło Kaliskie), z siedzibą w Kaliszu (kod pocztowy 62-800 Kalisz) pzy ul Torowa 115, Adres do

korespondencji elektronicznej : cieplokaliskie@eneroa. pI

2, Z inspektorem ochrony danych (zwanym dalej lOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.cieplokaliskie@eneroa,pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Energa Ciepło Kaliskie (wskazany w
pkt, 1).

3. Energa Ciepło Kaliskie otzymała Pani/Pana dane osobowe od podmiotu gospodarczego (Wykonawcy), który

ubiega/ubiegał się o udzielenie zamówienia lub złożył ofeńę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,
albo pozyskała je z publicznie dostępnych żródeł.

4, Pani/Pana dane osobowe pzetwazane będąw związku zrealizaĄąpostępowania o udzielenie zamówienia
ogłoszonego pzez Energa Ciepło Kaliskie, w szczególności w następujących celach:
a. potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji Wykonawcy lub jego

podwykonawcy;

ustalenia (potwierdzenia) uprawnień lub kwalifikacji wymaganych do wykonywania prac zgodnie z
wymogami określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia;
potwierdzenia spełniania pzez Wykonawcę wymagań określonych Energa Ciepło Kaliskie;

rapońowania, kontroli realizacji postępowania o udzielenie zamówienia ijego rozliczenia;
utzymywania kontaktow służbowych i wymiany korespondencji;
pzesyłania, archiwizacji dokumentacji lub jej niszczenia po okresie pzechowywania;
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g. ustalania idochodzenia roszczeń lub odszkodowań, obrona pzed ewentualnymi roszczeniami;
! realizacji obowiąków nałożonych na Energa Ciepło Kaliskie pzepisami prawa,

5. Dane osobowe pzetwazane będązgodnie z:a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęciadziałań na ządanie osoby, któĘ dane dotyczą pzed zawarciem
umowY lub do zawarcia umowy, któĘ stroną jest osoba, któĘ dane Obtyczą (oótycŻ[ osób fizycznych
ProwadzącYch dzjałalnoŚĆ gospodarczą które samodzielnie złożą dokumenty w rómicn postępowjnie
o udzielenie zamówienia);

b, art, 6 ust 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciąących na Energa Ciepło Kaliskie,
w tYm m.in, wYnikających z ustawy o pzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu'terroryzmu,
zwiąanYch z Przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowoŚcióm związanych , pz.pisari
antYkoruPcyjnymi, a.takźe zapobiegania naduzyciom i konfliktom interesow w piocesach biznesowych,
zaPewnienia 

. 
zatrudniania pzy określonych pracach pracowników posiadających odpowieónie

kwalifikacji lub uPrawnienia, zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac ńa tereńió'adminisirowanych
Pzez Energa CiePło Kaliskie oraz obowiązków wynikających z pzepisów prawa podatkowegb i

rachunkowego;
c. ań. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Energa lub strony

tzeciej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z wysokimi standardami eiycznymi, w zakresió
stosowania wewnętznych procedur nadzoru zgodności z prawem, w zakresió nawiązywania lub
utzYmYwania relacji biznesowych (wtym prowadzenie korespondencji lub kontaktów telefonicznych), w
zakresie Prowadzenia łrlewnętznych analiz biznesowych oraz w celu realizacji postępowbnia o
udzielenie zamówienia. Prawnie uzasadnionym interesem Energa jest również d-óchodzenie
roszczeń wynikąących z pzepisów prawa, zapewnienia ochróny osób i mieńia, realizacja uprawnień
Podmiotu dominującego wgrupach kapitałowych, wywiązanie się zumówzawańych pzez Energa Ciepło
Kaliskie.

6, Zakres danYch osobowych pzetwazanychprzezEnerga Kogeneracja w związku z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:
a, dane identyfikacyjne (imię i nazwisko): członków organów, pzedstawicieli oraz pracownikow

WYkonawcy, podwykonawców i innych osób wskazanych w dokumentach składanych w toku
postępowania pzetargowego;

b. dane osób wymienionych w ppkt. a powyżej zawańe w ogólnie dostępnych bazach danych np, KRS;c. dane osób wymienionych w ppkt. a powyżej zawańe w zaświadczeńiu-z KĘowego RÓjestru Karnego,
jezeli Pzedstawiciel/pełnomocnik Kontrahenta, na podstawie powszechnie Ónowąuląóych pzepisów
Prawa, zobowiązany jest do pzedstawienia (złozenia) takiego zaświadczenia;

d, dane identyfikacyjne pełnomocników Wykonawcy: imię, nizwisko, numer PESEL fieżeli występuje w
treŚci Pełnomocnictwa) oraz inne dane osobowe zawańe w heści pełnomocnictwa;

e. dane teleadresowe (adres e-mail i słuzbowy numer telefonu wskazane do utzymywania kontaktów,
stanowisko lub. Pełniona funkcja) ww, osób, jezeli jest to niezbędne do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i wynika z zapisów ogłoszenia o pzetargu;f. dane o uprawnieniach zawodowych i kwalifikacjach, odbytych Śzkoleniach oraz dane znajdujące się w
dokumentach potwierdzających posiadane uprawnienia/kwalifikacje, o ile z ogłoszenia'o'§zetaigu
wynika obowiązek podania tych danych.

7. Odbiorcami danych osobowych mogązostaó:
a. or9anY i Podmioty Publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących pzepisów

Prawa, nP. sądy, organy Ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione oo piońicizenia kontroli,
gdY wYstąiąz żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę piawnąb, Podmiot Dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty z Grupy Odón (w tym'podmioiy wchodzące w
skład Grupy Kapitałowej Ęnerga) w celu wykonywania posiadanych uprawńień oraz wywięania iię z
umów wiążących Energa Ciepło Kaliskie ite podmioty;

c, Podmioty dostarczające korespondencję, w tym również w formie elektronicznej;d. audytozy zewnętzni, biegli rewidenci, doradcy prawni i doradcy podatkowi;
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podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia spraw sądowych;

uprawnione instytucje finansowe np, banki realizujące transakcje, firmy ubezpieczeniowe;

podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji;

podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej uządzeń wykozystywanych pzez Energa

Ciepło Kaliskie;
i. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utzymania systemÓw

wykozystywanych do pzetwazania danych osobowych pzez Energa Kogeneracja, w tym poczty

elektronicznej.
8. Energa Ciepło Kaliskie może powiezyó dane osobowe dostawcom usług lub produków działającym na jego

zeci na podstawie umowy powiezenia pzetwazania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów

wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Energa Ciepło Kaliskie, pod warunkiem zachowania

póufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powiezonych danych osobowych na

poziomie nie niższym niż w Energa Ciepło Kaliskie.

9, pani/pana dane osobowe nie będą pzekazywane do państw tzecich lub organizacji międzynarodowych,

10. pzetwazanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie służyło do podejmowania decyzji, dotyczących

Pani/Pana, w sposób zautomatyzowany lub do profilowania.

11. Dane osobowe będą pzetważane pżez okres niezbędny do realizacji celów pzetwarzania wskazanych w

pkt. 4 lub do chwilipozytywnego rozpatzenia wniesionego pzez Panią/Pana spzeciwu wobec pzetwazania

danych.
12. okres, pzez który dane osobowe będą pzetwazane wyznaczany będzie m.in. w oparciu o następujące

kryteria:
a, czas niezbędny do utzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z realizacją

postępowania pzetargowego;

b. okres trwania postępowania pzetargowego i czas niezbędny do jego rozstzygnięcia;

c, termin realizacji i rozliczenia umowy zawańej w wyniku rozstzygnięcia postępowania pzetargowego;

d. termin wypełniania obowiązkow prawnych ciążących na Energa Ciepło Kaliskie na podstawie

powszechnych pzepisow prawa;

e. okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowania pzetargowego i realizacji umowy;

f. czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z pzepisów prawa,

13. podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w postępowaniu pzetargowym,

14. Osoba, któĘ dotycządane posiada prawo do:

a, dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uv,zględnieniem faktu, że Energa

Ciepło Kaliskie może żądać od osoby, któĘ dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających

na celu sprecyzowanie żądania,
b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych,

c, żądania od Energa Ciepło Kaliskie ograniczenia pzetwazania danych osobowych, pży czym pzepisy

odrębne mogą wyłączyó możliwośc skozystania z tego prawa, w tym m.in. w pzypadkach, o których

mowa w ań, 18 ust, 2 RODO (prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu

do pzechowywania, w celu zapewnienia kozystania ze środkow ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d. usunięcia danych osobowych, jezeli nie następują pzesłanki wyłączające, wskazane w ań. 17 ust. 3

RODo,
e. złożeniaspzeciwu wobec pzetwazania danych osobowych,

Z uprawnień mogą Państwo skozystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Energa Kogeneracja lub lOD.

pzysługuje Panl/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych
na pzetwazanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Uząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-

193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegołowe informacje dotyczące składania

stronie internetowej uzędu www.uodo.gov.pl w zakładce ,,Skargi".
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ośwnoczeNlE WyKoNAWcy
o zaPoznaniu się z klauzulą informacyjną i wypełnieniu, w imieniu Zamawiającego, obowiązku

informacYjnego wobec osób, których dane zoŚiały lub zostaną pzekazane 
" 

t'ołu postępowania
OŚwiadczam , Że zaPoznałem się z treŚcią,,Klauzuli informacyjnej dla członków organów statutowych Wykonawcy,
Pełnomocników reprezentujących Wykonawcę, jego wspołpiócowników a takze Óla;ego pńownlłow, rtozi si
990b.'T!WYznaczonYmi do kontaktu w ramach realizacji postępowania pzetargowego ogłoszoneg o przezEnerga
Ciepło Kaliskie Sp. z o,o." (dalej: Klauzu|a informacyjna)

OŚwiadczam, Że w imieniu Zamawiającego -_Administratora danych osobowych tj. Energa Ciepło Kaliskie
SP. z o,o., Poinformowałem w.szystkie osóny flzyczne, których dańe osobowe pnekazałem Zamawiającemu
Y ramryh ublegania się o udzielenie zamówieńia niepublióznego w postępowaniu pzetargowyfi, o treściKlauzuli informacyjnej, w tym pzekazałem informacje *yragai. na-podŚiawle ań. 14 RoDo.
oŚwiadczam, Że w imieniu Zamawiającego - Administratora danych osobowych t';. Energa Kogeneracja Sp, z o.o.,
Poinformuję wszYstkie osoby fizyczne, których 

_dane osobowe pzekażę zamawi4Ęeńi- w tońu dalszego
Pzebiegu PostęPowania Pzetargowego, o treści Klauzuli informacyjnej, w tym pzekazę informacje ,yrrgrn. ń,podstawie art. 14 RODO.

(podpisy Wykonawcy zgodnie z reprezentacją)
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