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Obowiązek informacyjny  dla Oferenta 

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane 
identyfikacyjne kupującego (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa 
podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres 
korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe,  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 
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) inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o.                                  
jest Pan/Pani Aleksandra Dawidowska e-mail służbowy: iod@gait.pl,                                                     
nr tel. służbowy 58/341-00-21   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) przeprowadzenia wyboru oferenta spośród ofert złożonych w odpowiedzi                              
na zapytanie ofertowe (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO); 
b) udokumentowania  procesu złożenia ofert (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c 
RODO); 
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, wewnętrznego Spółki będących 
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. f RODO); 
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy świadczący usługi  np. 
firmy archiwizujące dokumenty,  

5) Administrator  danych nie ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich                     
w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rozpatrzenia procesu 
ofertowego i do końca obowiązywania umowy, a po jego  upływie przez okres 
niezbędny do  obsługi  dochodzenia  ewentualnych roszczeń  przysługujących, 
wypełnienia  obowiązku prawnego administratora  danych  ( np.  wynikającego z 
przepisów podatkowych lub rachunkowych) 

7) przysługuje  Pani/Panu prawo żądania  od Administratora  danych  dostępu                                    
do danych osobowych  Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania , usunięcia,                             
lub ograniczenia  przetwarzania, prawo  do sprzeciwu  wobec przetwarzania  danych  
na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych  
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Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-093 Warszawa ul. Stawki 2,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne                      
w celu przystąpienia do procesu składania ofert .  Do udziału Pani/Pana w procesie 
wyboru oferenta wymaga się podania przez Panią/Pana danych wskazanych                                 
w zapytaniu ofertowym. W przypadku nie podania danych umożliwiających 
realizację procesu, nie będzie on wykonywany.  

10) Pani/Pana dane w ramach zawarcia i realizacji umowy nie będą przetwarzane                           
w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.  

 


