
Klauzula informacyjna dla potencjalnego dostawcy na platformie zakupowej  

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016  (RODO) informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZP24.PL Spółka z o.o., ul. 

LEGNICKA 57D/B/J, 54-203 WROCŁAW, KRS:0000505029, NIP:8971797896, 
REGON:022393643. 

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w 
osobie p. Gabriela Kolasy. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową 
Inspektora ochrony danych: ochronadanych@pzp24.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z dystrybucją publikowanych 
przez klientów zapytań ofertowych i pozyskiwanie dostawców, których zakres 
działalności odpowiada przedmiotowi zapytania ofertowego w celu realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów administratora– bazując na przesłance z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom świadczącym obsługę IT, 
hostingodawcy skrzynki mailowej, dostawcom oprogramowania, firmie zajmującej się 
projektowaniem i rozwijaniem platformy, firmie świadczącej usługi dystrybucji zapytań 
ofertowych i ogłoszeń, dostawcy systemu CRM, dostawcy hostingu serwera oraz innym 
podmiotom upoważnionym na mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w ramach korzystania 
z usług hostingowych świadczonych przez podmioty z USA. Przekazywanie danych 
odbywa się na podstawie Programu Tarcza Prywatności, który zapewnia wysoki poziom 
ochrony przekazywanych danych.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana 
sprzeciwu lub do czasu zakończeni się wszystkich ofert związanych z Pani/Pana 
działalnością. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, usunięcia danych, wyrażenia sprzeciwu, 
ograniczenia przetwarzania. 

8. Prawnie uzasadnionym interesem ADO przy dystrybucji ogłoszeń jest informowanie o 
toczących się postępowaniach przetargowych.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak dane będą 
profilowane w celu zapewnienia dostarczania jedynie informacji związanych z Pani/Pana 
działalnością.  
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