
 

 

Klauzula informacyjna  

 

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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) – dalej RODO  informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w 

Krynicy - Zdroju, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój, KRS:0000032667, NIP: 734-10-13-591 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób: e-mailowo: 

iodo@jaworzynakrynicka.pl, - pisemnie na adres siedziby. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c) 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)  oraz art. 6 ust. 1 lit b) 

RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu prowadzonym 

na skutek zaproszenia do składania ofert na Prowadzenie Oficjalnej Szkoły Narciarskiej oraz Akademii 

Misia Polarnego na terenie Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka w Krynicy –Zdrój w trybie negocjacji 

z ogłoszeniem.  

4. Administrator przetwarza dane tj. imię nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane 

podane przez oferenta w złożonej ofercie oraz dokumentach stanowiących załączniki do oferty.  

5. W zakresie niezbędnym do prawidłowego przetwarzania, dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

podmiotom działającym na zlecenie Administratora Danych Osobowych, podmiotom prowadzącym 

postępowanie ofertowe i negocjacje, podmiotom upoważnionym do otrzymania dokumentacji 

postępowania na podstawie przepisów prawa.  

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, ich 

niepodanie uniemożliwi udział w prowadzonym postępowaniu.  

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia postępowania ofertowego i przez 

czas trwania negocjacji, a następnie przez okres nie dłuższy niż jest to wynika to z obowiązujących 

przepisów prawa.  

8. Osobie których dane dotyczą przysługują prawa:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  
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