
 
WKD10c-27-1/2019 Załącznik nr 13 do Umowy 

 

 
 

 

 
 

 

Strona 1 z 1 
 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

Działając na mocy art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej 
RODO, oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 
informuje się, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest WKD sp. z o.o. – Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23; 

2) w Spółce począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod@wkd.com.pl Inspektora Ochrony Danych w WKD 
sp. z o.o., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy, w zakresie: dane 
zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email, uprawnienia 
budowlane; 

4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. niezbędność 
przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie 
się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa 
trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, 
w którym Umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne Spółki, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
10) Spółka WKD pozyskała Pani/Pana dane osobowe od: nazwa firmy-Wykonawcy 

…………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………..; 
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez 

Panią/Pana danych osobowych; 
 
Lista osób wymienionych w Umowie z ramienia Wykonawcy/Konsorcjum potwierdzających zapoznanie się z powyższym obowiązkiem 
informacyjnym. 
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