
 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 

GDYNI 

 

W związku z prowadzeniem procedury zapytania ofertowego Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni informuje, że: 
 
 
1) Administratorem danych osobowych Oferentów, a także osób reprezentujących Oferentów lub 

przedstawicieli Oferentów wyznaczonych do kontaktu (pracownicy lub współpracownicy Oferenta), 
których dane osobowe udostępnia Oferent w toku procedury zapytania ofertowego jest 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Platynowej 19/21, 81-
154 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 
0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, adres e-mail: sekretariat@pkagdynia.pl, tel. +48 
58 623 05 76 (dalej: „Administrator”). 

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący 
adres e-mail: iodo@pkagdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres ul. Platynowa 19/21, 81-154 
Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3) Dane osobowe reprezentanta Oferenta jak i osoby wyznaczonej do bieżących kontaktów przez Oferenta 
udostępnione zostały Administratorowi przez Oferenta w zakresie określonym przez Oferenta w 
przedstawionej Administratorowi dokumentacji lub w kierowanej do Administratora korespondencji.  

4) Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Oferenta w celu: 
a) realizacji procedury zapytania ofertowego lub wykonania umowy na wykonanie świadczenia 

będącego przedmiotem zapytania ofertowego łączącej Administratora z Oferentem – podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia PE 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 – dalej: Rozporządzenie 2016/679); 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony 
trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679.  

5) Administrator przetwarzać będzie dane osobowe reprezentantów Oferenta jak i osób wyznaczonych 
do kontaktu przez Oferenta w celu realizacji procedury zapytania ofertowego lub wykonania umowy 
na wykonanie świadczenia będącego przedmiotem zapytania ofertowego łączącej Administratora z 
Oferentem lub ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 
lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679). 

6) Dane osobowe ww. podmiotów mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom 
świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procedury zapytania 
ofertowego lub umowy, w tym pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom 
będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, 
podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom 
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świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane 
uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres prowadzenia procedury zapytania 
ofertowego lub wykonywania umowy zawartej z Oferentem. Okres przetwarzania danych osobowych 
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
czas wymagany przepisami prawa. 

8) Podmiotowi danych osobowych prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

9) Podmiotowi danych osobowych przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych osobowych z przyczyn wskazanych w pkt. 4b) lub w pkt. 5) w związku z jego 
szczególną sytuacją.  

10) Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

11) Dane osobowe udostępniane Administratorowi nie podlegają zautomatyzowanym procesom 
decyzyjnym.  

 

 

 

 

                                                               

/data i podpis/ 


