ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW UDZIAŁU W PRZETARGU NA REMONT
ŚRODKOWEJ KLATKI SCHODOWEJ NA UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 245
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zarządzająca Pomerania S.A., ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, Gdańsk
80-001, tel. +48 58 520 94 80 (dalej Administrator danych) moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,
nazwy firmy, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, numeru NIP, PESEL, danych zawartych w ewidencjach
i rejestrach, w celu:
- udziału w przetargu na Remont środkowej klatki schodowej budynku położonego w Gdańsku przy Alei Generała
Józefa Hallera 245, działka geodezyjna nr 214/5, obręb geodezyjny 034.
- rozpatrzenia, weryfikacji i oceny mojej oferty.
Data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza informacja oraz jej zakres zostają podane w wykonaniu obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie
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 uchyleniu
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO.
Grupa Zarządzająca POMERANIA S.A. z siedzibą w Gdańsku dążąc do osiągania jak najwyższych standardów
zgodności z prawem, niniejszym informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i przekazuje niezbędne dla
Państwa informacje w tym zakresie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Zarządzająca POMERANIA S.A. ul. Trakt św.
Wojciecha 293 C, Gdańsk 80-001,tel. +48 58 520 94 80 (dalej Administrator danych).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach udziału w przetargu na Remont środkowej klatki schodowej
budynku położonego w Gdańsku przy Alei Generała Józefa Hallera 245, działka geodezyjna nr 214/5, obręb
geodezyjny 034 na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych
osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Administrator danych może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia
wyłonienia wykonawcy.
5. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w
państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia przetargu. Dane osobowe mogą być
również przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych
terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego
przechowywania.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie stwierdzenia naruszeń.
8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie
skutkował odmową dopuszczenia do udziału w przetargu.
10. Administrator danych nie będą przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
przez profilowanie, jak również nie będzie przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane
powyżej.
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