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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO UCZESTNICTWA W 
POSTĘPOWANIACH ZAKUPOWYCH 

 
     

 Pani/Pana dane osobowe będą współadministrowanie przez spółki GK PGE w ramach Systemu Zakupowego. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że: 

Administrator 
danych osobowych 

Administratorami Danych Osobowych przetwarzanych w Systemie są na równych prawach Spółki 
wchodzące w skład GK PGE, zwane dalej łącznie „Współadministratorami”, zaś każdy osobno 
„Współadministratorem”.  
W ramach Regulaminu Systemu Współorganizatorzy uzgodnili zakres swojej odpowiedzialności 
dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. 
Współadministratorami pani/Pana danych osobowych są: 
MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, przy ul. Zgorzeleckiej 4, 59-920 Bogatynia,  
PGE Systemy S.A.  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 75, 00-833 Warszawa, e-mail: 
iod.pgesystemy@gkpge.pl  

Dane kontaktowe w 
sprawie ochrony 
danych 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: 
bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 
powyżej. 

Cele i podstawy 
przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: 
a.  w celu podjęcia czynności mających na celu nawiązanie współpracy i zawarcie umowy ze spółką, a 

następnie wspólnej realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  
b. w celu wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora w związku z przepisami 

prawa (np. ustawa o rachunkowości, stawa o podatku vat) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, 
c. w celu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów jakim jest wykonanie 

czynności prowadzących do zawarcia umowy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Wykonawczym i Współadministratorami 
co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Wykonawczego i Współadministratorów na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

d. optymalizacji procesu zakupowego będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Źródło pochodzenia 
danych 

Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych (z rejestrów, stron internetowych, 
przekazanych nam przez Państwa wizytówek) 

Kategoria 
przekazanych 
danych 

Dane jakie przetwarzamy to: imię, nazwisko. Stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

Okres 
przechowywania 
danych 

Planujemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 6 lat od końca roku w którym zakończyliśmy naszą 
współpracę, jednakże jeżeli Pani/Pana dane będą wykorzystywane w postępowaniach związanych z 
dochodzeniem lub obroną roszczeń czas ten zostanie wydłużony o okres prowadzenia tego postępowania. 

Kategorie 
przetwarzanych 
danych 

Współadministratorzy będą przetwarzać dane, które są wpisywane przez Użytkownika lub Wykonawcę 
do Systemu. Zakres danych określa formularz Systemu. 
Współadministratorzy nie będą przetwarzać Danych Szczególnej Kategorii w ramach zarządzania 
Systemem. Współadmistratorzy po spełnieniu warunków wynikających z RODO mogą przetwarzać Dane 
Karne, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy/instytucje państwowe, uprawnione do 
uzyskania danych na podstawie przepisu prawa, podmioty, świadczące usługi na rzecz 
Współadministratorów, również te, który Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w 
szczególności, dostawcy, dostawcy usług IT, księgowi, w tym m.in. spółka PGE Systemy S.A. Odbiorcami 
Pani/Pana danych mogą być również podmioty, z którymi Współadministratorzy współpracują m.in. w 
obszarze audytu, podatków i usług prawnych. 

Przekazywanie 
danych osobowych 
poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(dalej: EOG).Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratorów przy 
realizacji wsparcia dla usług (w tym teleinformatycznych)i rachunkowych), Administratorzy mogą zlecać 
wykonanie określonych czynności uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to 
spowodować przekazanie Pani/Pana danych poza ten obszar. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (KE) 
część państw zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. 
Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których KE nie stwierdziła 
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zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej ochrony, 
Administratorzy zawierają umowy z potencjalnymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy te 
oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez KE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 
Zastosowany sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale 
V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych 
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich 
udostępnienia od Inspektora Danych każdego ze Współadministratorów lub poprzez kontakt na adres: 
odo_swpp.pgesystemy@gkpge.pl  

Prawa 
Użytkowników i 
Wykonawców 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych 
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
4. przenoszenia danych 
5. wniesienia skargi organu nadzorczego 

W celu realizacji praw Użytkowników i Wykonawców należy skontaktować się na adres: 
bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl  

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby realizować działania wiązane z rejestracją 
w systemie zakupowym Grupy Kapitałowej PGE i udziałem w postępowaniach zakupowych prowadzonych 
przez spółki z Grupy Kapitałowej PG. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji i 
profilowanie 

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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