KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OFERENTÓW
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.
Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu,
ul. Chemiczna 3 - w związku z przesyłanymi zapytaniami i prowadzonymi postępowaniami
ofertowymi,

mającymi

„Postępowanie”),

w

na
tym

celu

wyłonienie

dostawcy

z wykorzystaniem

lub

elektronicznej

kontrahenta
Platformy

(łącznie

Zakupowej

LOGINTRADE („Platforma”) służącej do prowadzenia Postępowania – jako samodzielny
administrator danych osobowych zebranych w ramach prowadzonego Postępowania.
DEFINICJE:
1.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. – producent
nawozów mineralnych i różnych form siarki zwane dalej Spółką lub Administratorem.

2.

PLATFORMA ZAKUPOWA – narzędzie informatyczne - wspierające procesy
zakupowe, pozwalające na przesyłanie zapytań ofertowych Administratorowi
i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych,
w tym

aukcji

elektronicznych

online

-

dostępne

pod

adresem:

https://zchsiarkopol.logintrade.net.
3.

OFERENCI - osoby fizyczne zarejestrowane na Platformie Zakupowej, a także:
a.

osoby

fizyczne

prowadzące

działalność

gospodarczą,

ubiegające

się

o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;
b.

pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, pełnomocnicy, podwykonawcy
lub reprezentanci podmiotów innych niż osoby fizyczne, ubiegający się
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub będący podwykonawcami takich
podmiotów;

c.

inne osoby, w celu weryfikacji złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w Postępowaniu.
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Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) – RODO, ZAKŁADY
CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. informują, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzonym
Postępowaniem w tym z wykorzystaniem Platformy są ZAKŁADY CHEMICZNE
„Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3 zwane
dalej Administratorem.

2.

Kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

Administratora:

e-mail: IOD@zchsiarkopol.pl.
3.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.
Spółka przetwarzać będzie następujące dane osobowe podane dobrowolnie w związku
z rejestracją na Platformie lub prowadzeniem przez Spółkę Postępowania:
a.

imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,

b.

numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),

c.

dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

d.

stanowisko zajmowane w ramach organizacji lub pełnioną funkcję,

e.

posiadane doświadczenie lub uprawnienia;

f.

inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta lub referencjach przedstawianych
w danym Postępowaniu, w tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne
niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub
zawodowej, numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie).
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Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rejestracji
na Platformie lub prowadzenia Postępowania oraz innych działań prowadzących do
zawarcia umowy pomiędzy Oferentem a Spółką. W przypadku, gdy Postępowanie nie
doprowadzi do zawarcia umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych
może być obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy
pomiędzy Oferentem a podmiotem trzecim (np. podwykonawca Oferenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji na Platformie lub
uczestniczenia w Postępowaniu prowadzonym przez Spółkę.
4.

Dane zbierane z innych źródeł.
Spółka może pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich
jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa
informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do
danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
Spółka może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są
Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych
danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do prowadzenia Postępowania
oraz kontaktu z Oferentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego
podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.
Spółka może pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Oferentów od Oferentów,
którzy dostarczyli Spółce takie dane w ramach Postępowania.

5.

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych.

5.1. Podstawy prawne przetwarzania danych:
a.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań
umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze
Spółką;

b.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed
zawarciem umowy w zakresie danych osobowych osób prowadzących działalność
gospodarczą, z którymi Spółka może zawrzeć umowę;
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c.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się
z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje nam to przepis prawa w zakresie
danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na
podstawie przepisów prawa;

d.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych
interesów Spółek lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy
ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej
podstawie Spółka zachowuje równowagę między uzasadnionym interesem
Administratora a Państwa prywatnością.
Takimi uzasadnionymi interesami są:
-

weryfikacja złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału
w Postępowaniu;

-

umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami;

-

weryfikacja potencjału i doświadczenia Oferenta i możliwości wykorzystania
informacji

w

innych

Postępowaniach

(tworzenie

bazy

dostawców)

prowadzonych przez Spółkę;
-

przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;

-

zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;

-

prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Spółce;

-

ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę prowadzącej Postępowanie roszczeń
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed
takimi roszczeniami;

-

weryfikacja Oferentów w publicznych rejestrach.

5.2. Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów.
a.

dane kontaktowe podane przy rejestracji na Platformie – przetwarzanie do momentu
wyrejestrowania z Platformy;

b.

obsługa Postępowania – przetwarzanie do końca trwania Postępowania;

c.

przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy
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- Ordynacja podatkowa – przetwarzanie przez okres wskazany we właściwych
przepisach prawa – co do zasady okres 5-letni.
d.

dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych
w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami –
przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej
niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;

e.

w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia
dofinansowania ze środków publicznych -przez odpowiednie okresy wskazane
w umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania
– co do zasady są to okresy 5-letnie.

6.

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom:
a.

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki na podstawie umowy
powierzenia danych: podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia
dokumentów;

b.

inni administratorzy danych osobowych:
- podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych;
- dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
- podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność
audytorską oraz kancelarie prawne;

7.

c.

inne osoby w ramach organizacji danego Oferenta lub podwykonawcy;

d.

operator Platformy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

9.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
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10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 13 lutego 2020 r. i może podlegać dalszym zmianom.
Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień
w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną
Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę
w kontaktach z Oferentami.

Oświadczenie Oferenta
Niniejszym oświadczam, iż:
(a) zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów;
(b) zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane
osobowe przekazuję Spółce w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.
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