
Klauzula – zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający, realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

możliwości i warunków wykonania usługi lub zakupu towaru oraz prowadzonym w tym przedmiocie 

postępowaniem na wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych wnioskodawców lub 

skarżących jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień z siedzibą przy ulicy 

Wrzeszczańskiej 29, 80-409 Gdańsk. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: sekretariat@opz.gdansk.pl,  tel. 58 320 02 56 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  kontaktować się w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@opz.gdansk.pl. 

3. dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych w celu przesłania zapytania 

ofertowego zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł tj. Internet. 

4. dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) przesłania zapytania ofertowego, 

b) wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego, 

c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d) archiwalnych. 

5. przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest:  

a) w przypadku celu określonego w pkt 5a i 5b, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego  

z przepisów ustawy z dnia 11 września 2011r. prawo zamówień publicznych i wewnętrznych 

regulaminów wydanych na tej podstawie, 

b) w przypadku celu określonego w art. 5c, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora które przejawiają się w ewentualnym 

ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń mogących powstać w związku z wyborem 

najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadku celu określonego w pkt 5d, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, 

6. odbiorcami danych osobowych są usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na 

podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne  

i doradcze, informatyczne, audytowe, niszczenia dokumentów. 

7. osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 

16 RODO). W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą 

elementów oferty podlegających ocenie, zgłoszonych po terminie na przesłanie ofert, 

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 

18 RODO, 

c) prawa do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przesłankę 

prawnie usprawiedliwionego celu, chyba że wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, 
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d) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), 

e) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich 

przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą realizowane.      

8. dane osobowe będą przechowywane: 

a) 4 lata od momentu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku realizacji roszczeń przysługujących oferentom w związku z wyborem wykonawcy 

dane będą przetwarzane do wyczerpania przysługujących stronom środków ochrony prawnej, 

c) w celach archiwalnych wieczyście zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez 

przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wyborze 

najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje brakiem udziału w postępowaniu ofertowym i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy 

na realizację zamówienia. 

 


