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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych przez DOZAMEL 

bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 („RODO”), 

informujmy: 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo 

DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, REGON: 

931085872, tel. 71 35 65 701, e-mail: sekretariat@dozamel.pl (dalej: DOZAMEL). 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z DOZAMEL pisemnie pod adresem wskazanym w pkt 1. lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1. lub z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem iod@dozamel.pl. 

3. DOZAMEL będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

1) przeprowadzenia niniejszego postępowania, a także późniejszej ewentualnego zawarcia, realizacji 

umowy w sprawie zamówienia oraz rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DOZAMEL, m.in. w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z wymogami prawa – w tym prawa budowlanego, wykonania rozliczeń finansowych, 

podatkowych, archiwizacji dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DOZAMEL (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości 

podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w 

stosunku do Pani/Pana roszczeń, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan 

może do nas skierować. 

4. W związku z realizacją celów wymienionych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

następującym kategoriom odbiorców: 

1) podmiotom świadczącym na rzecz DOZAMEL usługi niezbędne do przeprowadzenia niniejszego 

postępowania, zawarcia i wykonania umowy, w szczególności dostawcom usług: obsługi i utrzymania 

systemów teleinformatycznych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, bankowych, 

ochrony ubezpieczeniowej, windykacji należności, serwisowych, zewnętrznych audytów, niszczenia i 

utylizacji nośników zawierających dane osobowe; 

2) podmiotom, powiązanym z realizacją przedmiotu niniejszego postępowania;   

3) podmiotom uprawnionym do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przeprowadzenia niniejszego 

postępowania, a następnie w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji, a po zakończeniu 

umowy do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z 

przeprowadzonym postępowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy lub do czasu przedawnienia 

naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym uzyskania ich kopii; żądania 

sprostowania lub uaktualniania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest prawnie uzasadniony interes DOZAMEL; 

2) 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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7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w niniejszym 

postępowaniu, a także późniejszej ewentualnej realizacji umowy. Konsekwencją odmowy podania przez 

Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu lub 

zawarcia umowy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


