Obowiązek informacyjny Zamawiającego/Odbiorcy
W związku z obowiązywaniem 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 ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane
osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6
Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f , w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu i są
przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie
zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a
także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi
realizację umowy lub zlecenia.
W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców,
których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania
z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których
jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie,
księgowe, prawne, informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
● dostępu do treści swoich danych,
● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
● przenoszenia danych,
● wniesienia sprzeciwu,
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
Informujemy również, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Water Technologies
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławskiej 2. wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039621, NIP: 6771789164, REGON: 351248350.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółce wymienionej powyżej mogą się Państwo
kontaktować pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

Information obligation of the Ordering Party / Recipient
Due to the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and their
free movement (Regulation), we kindly inform you that your personal data or personal data your
representatives will be processed in accordance with Art. 6 of the Regulation of section 1 point b, c
and f, in order to perform the contract or purchase order and are stored for a period of 6 years from
the moment when the operations, purchase transactions and purchasing procedures have been finally
completed and the obligations have been paid, settled or expired, as well as from the termination of all
guarantees and warranty for the performance of the contract or order.
Providing your personal data is voluntary, but failure to do so will prevent the performance of the
contract or order.
In the case of supplier representatives, their data was obtained directly from the suppliers they
represent or from publicly available sources.
We provide your personal data to entities with whom we cooperate for the purposes of using your
products and services or for the use of products and services of suppliers you represent, e.g. entities
providing postal, courier, accounting, legal and IT services.
Each of you or your representatives has the right to:
● access to the content of your data,
● rectification, deletion or limitation of data processing,
● data portability,
● raise an objection,
In addition, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data
Protection if you believe that the processing of personal data violates the provisions of the Regulation.
We would also like to inform you that the administrator of your personal data is Veolia Water
Technologies sp.z o.o., based in Warsaw (02-566) at ul. Puławska 2, entered into the register of
entrepreneurs under the KRS number: 0000039621, NIP: 6771789164, REGON: 351248350.
You can contact the Data Protection Officer of the company mentioned above at the following
address: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

