
 

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 
 

 

 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla składającego ofertę  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca  na podstawie  wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186615, REGON 192993561, NIP 

2040000711. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. 

z o.o., z którym można kontaktować się jest drogą elektroniczną: iod@gait.pl lub drogą telefoniczną pod nr 

tel. 693-898-274. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:   

− art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 

poz. 1740 t.j.) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, niepodlegającego przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej „Pzp”,  

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  zawarcia z  wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia  

publicznego i wykonania tej umowy, 

− Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., 

część B, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. (wraz ze zm.), określającego zasady, formy 

i tryby udzielania zamówień publicznych sektorowych, niepodlegających przepisom ustawy Pzp. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o § 3 ust. 4, 5, 6 oraz § 37 ust. 3 Regulaminu Zamówień Publicznych 

Sektorowych, o którym mowa pkt 3 niniejszej klauzuli, organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne (m.in. w związku ze 

stosowaniem platformy zakupowej) oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące 

dokumenty, operator pocztowy.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący nienaruszalność dokumentów postępowania. 

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych, o 

którym mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tego Regulaminu. 


