
Załącznik nr 2 

 Informacja o przetwarzaniu danych  

osób wskazanych do kontaktu przez oferenta 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMAYCJNY 

 

Zgodnie z art.13 i 14 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: 

"Administratorem" z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl. 

3. Pani/ Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) przetwarzane są: 

1) w celu realizacji określonych zadań Administratora, 

2) i/lub w celu zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, który reprezentujesz  

3) i/lub w celu kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, z którymi Administrator 

pozostaje w określonych relacjach i wypełnienia określonych obowiązków prawnych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i/lub c) RODO.  

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, co wynika z oceny oferty,  

z zapisów umowy i okresu jej realizacji oraz wykorzystywane przez okres co najmniej 10 lat od jej 

zakończenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa (przepisy podatkowe, dochodzenie roszczeń, 

windykacja, archiwizacja), mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie 

postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 

6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa czy umów (np. Krajowa Administracja Skarbowa, służby, Urząd Miasta 

Gdyni z jednostkami, osoby oceniające ofertę). 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

8. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, 

iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa. 

11. Pani/ Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pani/ Pana lub bezpośrednio od 

podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celu. 

 
 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się. 
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