
 

Oznaczenie dokumentu: 0120210819 
 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną 
 

Dane kontaktowe Administratora danych: 
Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20 
e-mail: a4@autostrada-a4.com.pl 
www.autostrada-a4.com.pl 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD): 
Inspektor ochrony danych w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. 
Katarzyna Wojtaszyn 
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20 
e-mail: inspektor@autostrada-a4.com.pl 
tel. +48 32 76 27 512 
 
Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz czas przechowywania: 
- w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (np. złożenie oferty w odpowiedzi na zaproszenie)  

• podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

• czas przechowywania: czas trwania umowy/do momentu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy1 
 
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym w szczególności tych o charakterze księgowo-podatkowym lub wynikających z innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych (np. prawo budowlane) 

• podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

• czas przechowywania: do momentu wypełnienia poszczególnego obowiązku prawnego (w przypadku dokumentacji księgowo-rachunkowej to okres 5 lat 
liczony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości); 

 
- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, za który uznaje się: 

• archiwizację dokumentacji na potrzeby wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych i zobowiązań wynikających z zawartych umów i 
możliwości ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed kierowanymi pod adresem Spółki określonymi roszczeniami. Dane będą przechowywane do 
momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub 
jakiegokolwiek innego prowadzonego przez organy państwowe – do momentu ich prawomocnego zakończenia W przypadku, gdy umowa lub 
podejmowane na wniosek działania mają związek z wykonaniem umowy koncesyjnej na utrzymanie autostrady A4 - do końca okresu tej umowy. 

• opracowywanie różnego rodzaju analiz, raportów do wewnętrznych celów biznesowych, w związku z prowadzoną działalnością, w tym w ramach Grupy 
Kapitałowej Stalexport Autostrady, a także w związku ze sprawozdawczością na potrzeby Grupy Kapitałowej Atlantia, której Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A. jest częścią – dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, w tym nie dłużej niż przez czas trwania umowy; 

• podejmowanie działań w ramach zapewnienia zgodności postępowania z normami i etyką – dane będą przechowywane przez czas trwania umowy do 
zawarcia której dojdzie w następstwie przeprowadzonego postępowania na wyłonienie Wykonawcy. 

 
Transfer danych poza UE/EOG oraz profilowanie: 
Państwa dane nie są przekazywane poza teren UE/EOG, nie podlegają także procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.  
 
Podanie danych osobowych: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do tego przy przystąpić do udziału w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy lub do zawarcia i 
wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o jakim mowa powyżej, zawarcia umowy lub 
podjęcia przez nas innych działań na Państwa żądanie.  
 
Odbiorcy danych: 
Odbiorcami danych mogą być firmy, które dostarczają nam usługi w związku z prowadzoną działalnością, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych we wskazanych powyżej celach. Do kategorii tych podmiotów można zaliczyć w szczególności operatora pocztowego lub firmy świadczące usługi 
pocztowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do doręczenia korespondencji, dostawców usług IT, w zakresie utrzymania systemów, aplikacji i dostarczenia narzędzi 
IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, inspektora ochrony danych w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, o jakich mowa w przepisach 
RODO, podmioty świadczące usługi prawne, doradcze czy też inne podmioty, które wspólnie z nami współuczestniczą w procesie wyłonienia Wykonawcy oraz 
realizacji i wykonaniu umowy z nim zawartej. W celu uzyskania więcej informacji na temat podmiotów lub ich listy prosimy o kontakt z wyznaczonym IOD.  
 
Dane osobowe mogą być także przekazane do organów państwowych do prowadzonych przez te organy postępowań na podstawie konkretnych przepisów prawnych. 
 
 
Prawa osoby, której dane są przetwarzane 
W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 22 RODO każdej osobie, której dane są 
przetwarzane przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO; 
b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 
d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;  
e) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
f) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych 

opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;  
g) wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofanie (art. 7 RODO). 
W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do Stalexport Autostrada Małopolska S.A. lub wyznaczonego IOD. W 
razie wątpliwości związanych ze złożeniem żądania prosimy kontaktować się z IOD telefonicznie pod numerem telefonu 32 76 27512 lub drogą elektroniczną.  

 

 
1

Wykonawca – poprzez Wykonawcę należy rozumieć w szczególności, lecz nie wyłącznie także Projektanta, Konsultanta, Eksperta, Zleceniobiorcę, który, będąc osobą fizyczną jako oferent składa ofertę lub 

z którym jest zawierana umowa
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h) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że Stalexport 
Autostrada Małopolska S.A. przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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