Załącznik nr 3 do SIWZ nr: 5/R-O/II/2022 z dnia 18.02.2022 r.
na wykonanie zadania remontowego pn.:
„Remont zadaszenia - wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych
wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem
malowania w Elewatorze Orneta”
Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o.
W związku z zawarciem umowy pomiędzy ELEWARR sp. z o.o. a Wykonawcą (dalej „Umowa”)
i pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych jako przedstawiciela lub osoby wskazanej do
realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, zgodnie z 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 (dalej „RODO”), uprzejmie
informujemy, że:
Administrator danych
W związku z zawarciem Umowy administratorem (dalej „Administrator”) danych osób
wskazanych w komparycji Umowy oraz osób wskazanych do kontaktu lub realizacji Umowy
jest ELEWARR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-710), Al. Wincentego Witosa 31. Nasze
dane kontaktowe: +48 22 622 71 41, zarząd@elewarr.com.pl.
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z powołanym
przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
e-mail: iod@elewarr.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej.
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzanie
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Umowy:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcia i wykonania Umowy, której jest Pan/Pani
stroną,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykonania ciążących na Administratorze
obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
jakim jest prowadzenie bieżącej komunikacji w ramach wykonywania Umowy,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z
wykonywaną Umową, czy też potrzebą wykazania określonych faktów, które mają istotne
znaczenie dla Administratora.
Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi wyżej
celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane będą przetwarzane przez
okres realizacji Umowy oraz czas wykonywania obowiązków prawnych, a także do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Umową. Po tym czasie Pani/Pana dane
osobowe zostaną usunięte.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez
przepisy prawa, kontrahentom Administratora, podmiotom przetwarzającym, które świadczą
usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane.
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Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego dostępu do danych (w tym
uzyskania ich kopii), sprostowania danych (czyli ich poprawienia), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także złożenia wniosku o
przeniesienie danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w
art. 12-23 RODO.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych
Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
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