Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia
prowadzonych przez MPEC S.A. w Krakowie skierowana do wykonawców posiadających
status osoby fizycznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (dalej jako: „MPEC” lub „administrator”), z siedzibą przy al.
Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków informuje, że jest administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych
przekazanych MPEC w związku z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmujących w
szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w
umowie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres email, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia,
informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd
Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPEC w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz
w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
art. 6 ust. 1 lit c RODO - podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania
obowiązków prawnych ciążących na MPEC wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy – Prawo
zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o
rachunkowości) dla celów:
związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - archiwizacyjnych,
rozliczeń podatkowych,
prowadzenia rachunkowości;
art. 6 ust. 1 lit b RODO - w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPEC umowy w sprawie udzielenia
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest
to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień
stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;
art. 6 ust. 1 lit f RODO - podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne dla realizacji
następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MPEC, którymi są:
ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń i obiektów
należących do MPEC oraz kontrolę przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad
bezpieczeństwa (w tym BHP i PPOŻ) na terenie obiektów MPEC.
Ponadto, MPEC informuje, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek
podania danych wynika z przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym
SIWZ) – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/ Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego. Niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie
umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
MPEC informuje, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia;
na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania (poprawienia), uzupełnienia danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
MPEC informuje, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądania na adres:
iod@mpec.krakow.pl.
MPEC będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a także przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku danych
przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu) oraz przez okres
konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z
obowiązku prawnego ciążącego na MPEC, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu
prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji
uzasadnionego interesu administratora.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
podmioty świadczące na podstawie umowy na rzecz MPEC usługi związane z realizacją postępowania, w
szczególności usługi prawnicze, doradcze, pocztowe, kurierskie, informatyczne, serwisowe, niszczenia nośników
danych;
podmioty i osoby realizujące uprawnienie do wglądu w dokumentację postępowania;
przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze oraz organy wymiaru sprawiedliwości – w razie dochodzenia roszczeń
przez administratora lub obrony przed roszczeniami;
organy władzy publicznej lub podmioty publiczne uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, gdy
wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną; a ponadto, w przypadku postępowań dla zamówień
realizowanych w ramach POIiŚ:
Instytucja Wdrażająca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją POIiŚ
2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach
archiwalnych i statystycznych, instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, specjalistyczne firmy, realizujące
kontrole lub audyt w ramach POIiŚ 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
Beneficjenta.
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, stosownie
do art. 22 RODO.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@mpec.krakow.pl lub pod numerem
telefonu: + 48 12 646 55 40;
kontakt pisemny na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 188, 30969 Kraków;
kontakt osobisty w siedzibie MPEC.

