
  

Klauzula informacyjna dla oferentów  

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera COMPO Expert Polska sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-
696), Aleje Solidarności nr 46 (KRS 0000525284, NIP: 7831717282), zwana dalej „Administratorem”), prowadząca 
postępowanie przetargowe (dalej „Postępowanie”), jako administrator danych osobowych zebranych w ramach 
Postępowania. Z Administratorem można kontaktować się na adres e-mail: maria.skrzypek@compo-expert.com . 

Administrator przetwarza dane osobowe oferentów w następujących celach: 

a) weryfikacji złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, umożliwienia  kontaktu 
z oferentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);  

b) podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych 
i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych 
interesów Administratora). 

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów prowadzenia Postępowania oraz innych 
działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy oferentem a Administratorem. Konsekwencją niepodania danych jest 
brak możliwości uczestniczenia w Postępowaniu.  

Administrator może pozyskiwać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub 
KRS w celu weryfikacji podanych przez oferenta informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku 
ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.  

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak 
jest to niezbędne. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania Postępowania, a po 
jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku 
prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, zaufanym odbiorcom, takim jak: podmiotowi 
obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym. Administrator może przekazywać dane osobowe innym 
podmiotom z grupy przedsiębiorstw, dotyczy to sytuacji udostępniania dokumentacji upoważnionym komórkom audytu 
wewnętrznego w ramach grupy w celach prowadzenia takiego audytu. Dane osobowe mogą być także przekazywane 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru 
sprawiedliwości. 

Każdy oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.  

Ponadto, oferent ma prawo do:  

a) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator uzyska taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy 
zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed 
wycofaniem);  

b) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;  

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;  

d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją oferenta – wobec przetwarzania danych 
osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora; 

e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych 
osobowych do innego administratora danych osobowych; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
obowiązującego prawa.   

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie 
zautomatyzowanych decyzji co do osoby oferenta. 

 

Oświadczenie Oferenta  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla oferentów. 

 

 

______________________ 

Podpis 
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