Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna
190, 54-530 Wrocław, z Administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną na adres
rodo@airport.wroclaw.pl lub listownie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować drogą
elektroniczną na adres: iod@airport.wroclaw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt.1 (z
dopiskiem IOD).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z procedurą wyboru wykonawcy na zadanie
pt.: „Budowa bazy paliw na Lotnisku Wrocław-Strachowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
nr 64/N/2019, w trybie przetargu ograniczonego, które prowadzone jest w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1145, 1495).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zarówno art. 6 ust. 1 lit. b
RODO oraz ewentualnie w związku dochodzeniem roszczeń lub obroną roszczeń Portu Lotniczego
Wrocław S.A co jest prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. f RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
prowadzonym postępowaniu. Niepodanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi wzięcie udziału w
postępowaniu oraz podpisania umowy.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy PLW S.A. oraz osoby lub
podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania, w tym także w drodze publikacji informacji w zakresie
przewidzianym w regulaminie procedury, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 zebranych w toku postępowania o zawarcie umowy, odbiorcami
Pani/Pana danych będą również inne osoby lub podmioty biorące udział w postępowaniu o
zawarcie umowy, zgodnie z treścią regulaminu procedury.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia umowy. Dane
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw będziemy przechowywać przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego,
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania opartego na
prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
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