
Załącznik nr 1 

 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy  
 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 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 drogą elektroniczną poprzez e-

mail: iod@gait.pl lub drogą telefoniczną pod numerem tel. 693-898-274.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) Podjęcia działań przed zawarciem umowy, której dane dotyczą lub wykonania umowy 

Nr …………………, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit b RODO.gwarancja 

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: 

- Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) 

w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych. 

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu 

dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osób 

reprezentujących Wykonawcę w związku z wykonywaną umową lub zleceniem na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie imienia i nazwiska oraz danych 

teleadresowych. 

4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób 

reprezentujących będą przetwarzane w następującym zakresie: 

a) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Zarząd Wykonawcy, 

b) Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.  

5. Źródło danych: 
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a) Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, 

poprawności i kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publiczno-

dostępnych ewidencji i rejestrów np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

b) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostały pozyskane 

od Wykonawcy. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne lub inne osoby lub 

podmioty,  upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi 

techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy 

archiwizujące dokumenty, operator pocztowy. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po 

jego upływie przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów 

podatkowych lub o rachunkowości) w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy. 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność udzielenia zamówienia i zawarcia umowy. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku określonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.  

 


