
 

 

Załącznik nr 4 

Klauzula informacyjna 
 

W związku z Zaproszeniem do składania ofert na koszenie terenów zielonych wraz z utylizacją pokosu 
przy obiektach Zamawiającego w Chociczy Małej, gm. Września w latach 2022 – 2024, wg wykazu obiektów i 
harmonogramu wskazanego w załączniku nr 1 do Zaproszenia (dalej „Postępowanie”), 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:  

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST–PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,                             
adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 
890572595, (dalej : WSSE) 

2. Dane kontaktowe administratora: 
WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., ul. Uczniowska 16 
58-306 Wałbrzych, tel. +48 74 664 91 64, e-mail: rodo@invest-park.com.pl 

3. Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Postępowaniu, 
pracowników, współpracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, pełnomocników, przedstawicieli lub 
reprezentantów podmiotów biorących udział w Postępowaniu oraz innych osób, których dane WSSE 
przetwarza w celach weryfikacji złożonych ofert w Postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przeprowadzenia Postępowania oraz 
innych działań prowadzących do zawarcia oraz realizacji umowy (konsekwencją braku podania danych jest 
uniemożliwienie udziału w Postępowaniu).  

5. W związku z Postępowaniem WSSE może przetwarzać podane dane osobowe, takie jak:  
1) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny,  
2) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu,  
3) numery rejestrowe (PESEL, NIP lub REGON),  
4) stanowisko zajmowane w ramach danej organizacji lub pełnioną funkcję,  
5) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta, w tym inne niż numery rejestrowe (np. numery rachunków 

bankowych, tytuły zawodowe, identyfikatory służbowe lub zawodowe).  
6. Podstawą prawną przetwarzane danych jest:  

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO  - w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

3) art. 6 ust. 1 f RODO – w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią. 

7.  WSSE może przekazywać dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia 
działalności  i nie wykraczając poza zakres wskazany w podstawach przetwarzania danych wskazanych 
powyżej podmiotom przetwarzającym na zlecenie WSSE dane osobowe np.: w celu archiwizacji 



 

 

dokumentów, usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i  innych elektronicznych środków komunikacji, 
a także systemów informatycznych, podmiotom prowadzące działalność doradczą, audytorską oraz 
kancelarią prawnym, innym osobom w ramach organizacji danego Oferenta oraz innym Oferentom w 
zakresie niezbędnym dla przeprowadzania publicznego Przetargu. W zależności od przebiegu postępowania 
dane mogą ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej, w szczególności sądom. 

8.   Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych powyżej i w zakresie koniecznym dla ich osiągnięcia 
tak długo, jak jest to niezbędne, w szczególności:  

− w celu obsługi Postępowania oraz prawidłowej realizacji Umowy - przez czas trwania Postępowania  oraz 
umowy,  

− poprzez przechowywanie dokumentacji jej archiwizacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja Podatkowa - przez 
okres wskazany we właściwych przepisach prawa,  

− przez okres czasu niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia przez WSSE roszczeń cywilnoprawnych 
w ramach prowadzonej działalności oraz obrony przed takimi roszczeniami.  

9.  Każda osoba ma prawo:  
1) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez WSSE. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek 

informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, możliwe jest złożenie wniosku o ich sprostowanie.  
2) wycofania zgody w każdym momencie (z zastrzeżeniem, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem 

przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem),  
3) żądania usunięcia danych osobowych - w przypadkach określonych przepisami RODO,  
4) żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych 

przepisami RODO,  
5) wyrażenia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych 

osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub 
uzasadnionych interesów WSSE lub strony trzeciej,  

6) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich 
danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony WSSE i z 
zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności,  

7) złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak też w oparciu o  podane dane nie będą podejmowane 
zautomatyzowane decyzje. 

 
Oświadczenie Oferenta 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną” dla Oferentów w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych oraz poinformowałem o treści klauzuli oraz danych administratora osoby, 
których dane zostały przekazane przez Oferenta w celu wzięcia udziału w Postępowaniu. 

 
 

……………………………………………………..… 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  

Oferenta – zgodnie z danymi wynikającymi z właściwego 
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego Oferenta) 


