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OŚWIADCZENIE  

 

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na 

Członka Zarządu Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.   

w przypadku dostarczenia dokumentów nie wskazanych w Regulaminie Wyboru 

Członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., przyjętego 

Uchwałą Nr 11/2020 Rady Nadzorczej GAiT z dnia 28.09.2020r. i zatwierdzonego 

Uchwałą Nr 15/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GAiT z dnia 

26.10.2020r. oraz  przekazania danych osobowych  w zakresie wykraczającym poza 

katalog danych przetwarzanych na podstawie przesłanek umownych i 

ustawowych.  

 

W celu udziału w Konkursie dla kandydatów na Członków Zarządu GAiT Sp. z o.o.  

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.  

z siedzibą w Gdańsku (80-252)  przy ul. Jaśkowa Dolina 2, jako administratora (dalej 

GAiT Sp. z o.o.) moich danych osobowych, w zakresie szerszym, niż jest  

to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem kontraktu (umowy). 

□ dodatkowe dane zawarte w CV 

□ wizerunek (zdjęcie) 

□ dane o niepełnosprawności 

 

Imię i nazwisko ………………………………….  

 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią 

klauzuli informacyjnej (poniżej) 

  

 

 

 ………………………………….. 

                                                                                                                                                  (data i  czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla kandydata na członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administrator danych: 
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 zwany dalej 
Administratorem lub GAiT. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 
Inspektor ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. : 
Marek Rolewicz e-mail: iod@gait.pl. 

3) Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
a) Art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Administratora 

wynikających z przepisów prawa w celu przeprowadzenia wyborów na członka Zarządu 
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w związku z: 

 art. 201 § 4 i 5  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych                       
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), jak również Regulaminem wyboru członka Zarządu 
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., przyjętego uchwałą Nr 11/2019, 

 art.  7  ust.  1 w związku z art. 4 pkt. 40  ustawy  z  dnia  18 października    2006    
roku    o    ujawnieniu    informacji    o    dokumentach    organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 
306 ze zm.) 

 art. 4 ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.   o ograniczeniu  prowadzenia  
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne                              
(t.j. Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2399) 

b) Art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed 
zawarciem kontraktu (umowy), którego stroną jest  kandydat na członka  Zarządu 
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o 

c) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora tj.: 

 ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie GAiT oraz 
ochrony mienia w zakresie wizerunku przetwarzanego w monitoringu wizyjnym  

 zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez 
zapewnienie integralności kopii zapasowych 

mailto:iod@gait.pl
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 w przypadku użytkowania serwisu www.gait.pl w zakresie danych adresu 
elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono 
się z serwisem. 

d) Art. 6 ust. 1 lit. a)  oraz art.  9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody na 
przetwarzanie  dodatkowych danych osobowych wykraczających poza katalog danych 
przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, przesłanek do zawarcia kontraktu oraz 
określonych w Regulaminie konkursu, podanych dobrowolnie np. dane dodatkowe podane 
w CV, wizerunek utrwalony na zdjęciu, dane o niepełnosprawności. 

4) Kategorie i zakres przetwarzanych danych:  
a) dane osobowe zwykłe:  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie informacji zawartych  
w złożonej dokumentacji  tj. ofercie i załącznikach na konkurs wyboru   
członka Zarządu GAiT, zgodnie z Regulaminem wyboru członka Zarządu Gdańskich 
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., przyjętego uchwałą Nr 11/2019.  

 W zakresie szerszym  niż dane wymagane w ofercie i załącznikach złożonych na konkurs 
wyboru kandydata na członka zarządu GAiT na podstawie wyrażonej zgody. 

b) dane osobowe szczególne:  

 Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie oświadczenia o niekaralności na 
podstawie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych                     
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) 

 Przetwarzane dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe 
kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności 
przetwarzane na podstawie wyrażonej przez kandydata zgody. Będą one szczególnie 
chronione przez spółkę i nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.  

5) Odbiorcy danych: 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdańska pełniący funkcję 
Zgromadzenia Wspólników GAiT oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. Krajowy Rejestr Sądowy, Biuro Lustracyjne 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administrator  
tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania. 

6) Okres przetwarzania danych: 
W zależności od przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okresy: 
a) postepowania kwalifikacyjnego (pkt. 3 b) klauzuli) 
b) wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów  prawa, w szczególności 

wymienionych w pkt. 3 a) niniejszej klauzuli. 
c) do odwołania zgody (pkt. 3 d) klauzuli) 

W zależności który z w/w okresów będzie dłuższy. 
7) Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Posiada Pani/Pan prawa: 
a) dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO), 
b) sprostowania, aktualizacji i poprawiania (art. 16 RODO), 
c) usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 6 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO). 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie 
d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

http://www.gait.pl/
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e) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) – przysługuje wyłącznie w przypadkach określonych 
w pkt. 3 c) niniejszej klauzuli. 

f) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili zgodnie  
z obowiązującym prawem. (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. 

g) wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO 

 listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną  na stronie: 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,  

 telefonicznie : (22) 531 03 00; 
8) Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 
ustawowych i umownych, a  ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu 
kwalifikacyjnym wyboru na członka Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa i Regulaminem konkursu 
zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody  
w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 
RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie. 

9) Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich: 
GAiT nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba 
że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na spółkę na mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. 

10) Automatyzm przetwarzania i profilowanie  
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania.  
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