
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych   

  
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, w jaki sposób 
przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe i o przysługujących w związku z tym prawach: 
 

1. Współadministratorzy danych osobowych 
Współadministratorem w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”), 
jest Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. 
Stanisława Zwierzchowskiego 1 (dalej łącznie jako „Współadministratorzy” albo „my”).  
 
Informujemy, iż w ramach zawartej umowy o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy 
odpowiedzialności spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Wielkopolska II S.A. dotyczące 
wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności Współadministratorzy ustalili, że za 
wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO oraz za wykonywanie przysługujących 
Pani / Panu praw w zakresie danych osobowych, jest odpowiedzialny każdy ze Współadministratorów. 
Szczegóły uzgodnień pomiędzy Współadministratorami są dostępne na stronie internetowej 
www.autostrada-a2.pl w zakładce „Polityka prywatności”. 
 
Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy kierować do 
wspólnego punktu kontaktowego wyznaczonego przez Współadministratorów na adres poczty 
elektronicznej: dane.osobowe@awsa.pl.  
 

2. Jakie Dane osobowe przetwarzamy? 
Dane Osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z prowadzonym procesem wyboru 
wykonawcy na realizację robót polegających na przebudowie obiektów mostowych: wiaduktu WA39 i 
WA39a (km 209+313) i/lub mostu MA52 (km 225+587) zlokalizowanych w ciągu autostrady A2 oraz 
przygotowaniem przez Państwa oferty.  
 
Przetwarzane przez nas Dane Osobowe są danymi zwykłymi, takimi jak: (i) imię i nazwisko, (ii) adres 
oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres email), (iii) dane 
dotyczące stanowiska służbowego (w tym wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności 
gospodarczej, zatrudnienia u naszego kontrahenta lub współpracy z naszym kontrahentem). 
 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe? 
Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych oraz na podstawie innych przepisów prawa. Przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to 
jest w celu wyboru wykonawcy, bieżącej komunikacji związanej w wyborem wykonawcy, rejestracji 
korespondencji, przygotowania i archiwizacji dokumentów związanych z wyborem wykonawcy, 
tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Współadministratorów i podmiotów 
powiązanych kapitałowo lub osobowo ze Współadministratorami oraz dla ustalenia lub dochodzenia 
roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami, dbania o jakość współpracy. 

 
4. Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe (odbiorcy danych)? 

Dane Osobowe możemy przekazywać: 
a. upoważnionym pracownikom Współadministratorów, którym powierzono przetwarzanie Danych 

Osobowych na potrzeby realizacji zadań świadczonych dla Współadministratorów,  
w szczególności informatycznych i finansowych, jednak tylko w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania Umowy. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie 
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi 
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politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie 
osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania 
poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym;  

b. innym podmiotom współpracującym ze Współadministratorami, w tym w szczególności: 
dostawcom usług prawnych, doradczych, marketingowych, konsultacyjnych  audytowych i 
certyfikacji, archiwizacji dokumentów i szkoleniowych, dostawcom usług poczty email, 
dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, spedycyjne lub 
przewozowe - każdorazowo na podstawie stosownych umów zapewniających ochronę 
prywatności; 

c. organom publicznym, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych  
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym prawem; 

d. podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo ze Współadministratorami; 
e. spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431, jako 

podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w naszym imieniu. 
 

5. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe? 
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia 
celów, dla których te Dane Osobowe są przetwarzane. 

 
6. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich 

Nie będziemy przekazywać Państwa Danych Osobowych do państwa trzeciego (to jest do państwa 
spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. 

 
7. Dobrowolność podania Danych Osobowych  

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Brak podania Danych Osobowych może utrudnić albo 
uniemożliwić udział w postępowaniu zmierzającym do wyboru wykonawcy.  
 

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym, że przetwarzamy Dane Osobowe? 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych w zakresie, w jakim Dane Osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 

9. Prawo do wniesienia skargi 
W przypadku uznania, że przetwarzamy Dane Osobowe w sposób sprzeczny z prawem, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).  
 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Dane Osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą 
poddawane profilowaniu.  
 


