Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego w procesie wyboru kontrahenta nr LK-09/2019/II

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 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 zwane dalej „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Kolej sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Michałki 25, 80-716 Gdańsk.
2. U Administratora został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email iod@lotoskolej.pl lub pisemnie na adres LOTOS Kolej sp. z o.o. ul. Michałki 25, 80716 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu wyboru kontrahenta
ewentualnych dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy, jak też w zakresie nazwy firmy
podmiotu, który wygrał wyżej wymienione postępowanie.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Kolej Pani/Pana danych osobowych w celach
wskazanych powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy w przypadku wyboru oferty, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) podjęcie działań związanych z postepowaniem o udzielenie zamówienia (procesem wyboru
kontrahenta), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających m.in. z przepisów kodeksu
cywilnego,
c) prawnie uzasadniony interes LOTOS Kolej sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
związany z transparentnością działań w procesie wyboru kontrahenta, jak też ewentualnym
dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń związanych z tym procesem.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione spółkom Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto,
dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS
Kolej sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby
realizacji postępowania przetargowego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z LOTOS Kolej sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także
udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.
6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem
oferty, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania ewentualnej umowy oraz prawnej
możliwości dochodzenia roszczeń z jej tytułu lub roszczeń związanych z procesem wyboru
kontrahenta.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
8. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować
odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu
przetargowym.
10. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

