
Oświadczenie 

1 Zamawiający działając na mocy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw 

Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 50-502, Wrocław, ul. Hubska 6; 

2) w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: a.rzyska@dolkom.pl Specjalisty ds. Ochrony Danych 

Osobowych, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

b) wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy 

(przyjęcia Zamówienia); 

c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa 

oświadczeń i innych dokumentów  - dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 

stanowią; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca 

ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 

powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez 

okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

                                                           
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia  
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest 

możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2 Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej 

ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w  postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3 Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako 

źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4 Wykaz osób zapoznanych z treścią klauzuli informacyjnej  Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

znajduje się na liście Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i 

poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 

podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

W nawiązaniu do składanej przez nas oferty Wykonawcy (do której niniejsze Oświadczenie stanowi 

załącznik) oświadczam/y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną oraz 

zrealizowałem / zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w ust. 3. Niniejszego oświadczenia 

w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

 

……………………………………………… 

(podpis Wykonawcy zgodny z reprezentacją) 

 

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do zapisów 

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia przez jego przekreślenie). 


