Informacja dla dostawców i wykonawców
współpracujących z Wielicką Spółką Transportową Spółka
z o. o.
Na podstawie art. 13 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 (tzw. “RODO”) Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o. o. informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wielicka Spółka Transportowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej WST Sp. z o. o.) z siedzibą
w Wieliczce, Plac Kościuszki 2; KRS 0000758709, Regon 381783521.
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: pcconsulting.iodo@gmail.com, pod numerem
telefonu: +48 606 487 587 lub wysyłając pismo za pomocą operatora pocztowego na
adres: Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o. o., 32-020 Wieliczka, Plac Kościuszki 2
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
3. Podstawą przetwarzania zbieranych danych są zapisy RODO - Art. 6, pkt 1., lit. b.
4. Cele zbierania danych:
a. przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia;
b. podpisanie umowy;
c. realizacja umowy;
d. realizacja płatności;
e. raportowanie danych do uprawnionych organów państwowych (np. UZP);
f. rozstrzyganie sporów przed sądami i organami odwoławczymi.
5. Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) zebrane dane osobowe
będą przetwarzane przez okres 5 lat, a w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków unijnych – zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi i wytycznymi
odnoszącymi się do danego projektu.
6. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być profilowane.
7. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym
podmiotom:
a. organom kontrolującym;
b. sądom;
c. innym uczestnikom postępowania, w zakresie przewidzianym odrębnymi
przepisami prawa.
8. Na podstawie przepisów RODO wykonawcom/dostawcom powierzającym
Administratorowi dane osobowe przysługuje prawo do:
a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b. przenoszenia danych,
c. wglądu w dane i możliwość ich poprawiania.

