
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. 

2. Dane kontaktowe administratora: 

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
ul. Uczniowska 16 
58-306 Wałbrzych 
Tel. +48 74 664 91 64 
e-mail: rodo@invest-park.com.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania 
przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa systemu 
odwodnienia terenu o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb 
Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” 
Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz zawarcia umowy z 
wyłonionym wykonawcą. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest: realizacja 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. obowiązku wynikającego z art. 
8a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz realizacja prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora, tj. wybór najkorzystniejszej oferty (art. 6 ust. 
1 lit. c i f 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 95/45/WE). 

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy 
Administratora. Ponadto, w zależności od okoliczności, dane mogą być przekazane 
organom sądowym, policyjnym lub kontrolnym.   

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności celu przetwarzania, przez 
następujący okres: wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń oraz przepisów 
o archiwizacji dokumentów. 

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Prawo to może być 
ograniczone celem przetwarzania lub innymi przepisami prawa. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu, co 
wynika z jego charakteru i celu. 



11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak też w oparciu o Państwa 
dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

  
 
 

 

 


