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KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia w trybie niniejszego zapytania o cenę (np. osób
reprezentujących Wykonawcę, osób, których dane służą do wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, osób kierowanych do
realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które
zostaną wskazane jako podwykonawca - dalej łącznie: Przedstawiciele) jest
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul.
Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia, KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON
190396358, adres e-mail: pka@pkagdynia.pl, tel. +48 58 623 05 76, www.pkagdynia.pl
(dalej: „Administrator”);
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora,
drogą elektroniczną możliwy jest 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 Wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia numer PKA/ZOC/1/2022
na: „Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarcz kół do autobusów
miejskich, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji
starych opon należących do Zamawiającego.” prowadzonego w trybie zapytania o
cenę, z dnia 15 lutego 2022 r. (dalej „postępowanie”), prowadzenia negocjacji,
zawarcia lub wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 pkt. b) oraz art. 10 RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności
w zakresie przepisów podatkowych i dot. rachunkowości - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających
w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną
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przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO);
d) poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego
nieruchomościach lub w jego pojazdach w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub
ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Administratora na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych
są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO);
4. dane osobowe Przedstawiciela przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
b) prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających
w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
lub obrony przed takimi roszczeniami;
d) poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego
nieruchomościach lub w jego pojazdach w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub
ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Administratora na szkodę;
- podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO);
e) realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonywaniem umowy,
wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów podatkowych
i rachunkowości - podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO);
5. kategorie danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca
udostępnił Administratorowi w postępowaniu:
- w stosunku do osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu (Wykonawca, osoby będące członkiem organów
administracyjnych,
zarządzających
lub
nadzorczych
Wykonawcy
lub podwykonawcy, lub posiadające w przedsiębiorstwie Wykonawcy
lub podwykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne
lub kontrolne): imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce pracy, dane dotyczące
wyroków skazujących lub naruszeń prawa lub inne dane identyfikujące tożsamość
osoby fizycznej;
- w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy: imię
i nazwisko, stanowisko służbowe lub inne dane umożliwiające identyfikacje
tożsamości takiej osoby lub inne dane identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
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w stosunku do osób upoważnionych przez Wykonawcę do kontaktu
z Administratorem, przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji
zawartej umowy oraz nadzoru nad realizacją zawartej umowy: imię
i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, dni i godziny pracy, adres e-mail
lub inne dane identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do podwykonawców Wykonawcy: imię, nazwisko, firma/nazwa
podwykonawcy, NIP, adres pocztowy, telefon, adres e-mail, adres internetowy
lub inne dane identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do osób wyznaczonych przez podwykonawców Wykonawcy do kontaktu
z Zamawiającym: imię, nazwisko, firma/nazwa podwykonawcy, stanowisko
służbowe, numer telefonu, dni i godziny pracy, adres e-mail lub inne dane
identyfikujące tożsamość osoby fizycznej;
- w stosunku do osób upoważnionych do reprezentowania podwykonawcy Wykonawcy:
imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub inne dane identyfikujące tożsamość takiej
osoby.
6. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty prowadzące w imieniu
Administratora niniejsze postępowanie, pracownicy lub współpracownicy
Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi
księgowe, rejestracji korespondencji, rozliczania rozmów telefonicznych, operatorom
pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT dla
Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawne lub podmiotom świadczącym
usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane
uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez
obowiązujące przepisy prawa;
7. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego
postępowania, obowiązywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych
roszczeń z nich wynikających. Po tym okresie dane będą przechowywane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany regulaminem postępowania dot. zamówień
obowiązującym u Administratora lub przepisami prawa;
8. podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest niezbędne do przeprowadzenia
postępowania, zawarcia umowy oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie
przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością
przeprowadzenia postępowania lub zawarcia umowy na realizację zamówienia;
9. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. osoby , których dane osobowe dotyczą, posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-
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d) 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;
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza
przepisy RODO.
Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Ponadto Administrator informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające
z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Administratorowi i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

