
 

Załącznik nr 5 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie „POLTEGOR-INSTYTUT” 

Instytut Górnictwa Odkrywkowego z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 25, 

51-616 Wrocław 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: rodo@igo.wroc.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: 

a. zawarcie i wykonanie Umowy, której Pani/Pan jest stroną w tym poprzez 

prowadzone postępowanie przetargowe; 

b. prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w celu obsługi, dochodzenia i 

obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 

3 powyżej jest: 

a. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO), której Pani/Pan jest stroną; 

b. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

c. prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f 

RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych 

roszczeń; 

5. Odbiorcy danych osobowych: podmioty współpracujące z Administratorem na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom 

świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi archiwizacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także 

do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy. 

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: 

a. Prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

b. Prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze 

względu na szczególną sytuację, 

f. Prawo do przenoszenia danych osobowych, 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

mailto:rodo@igo.wroc.pl

