
ZP 21/2022  Zał. nr 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, 

informuję: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w 

Gdyni i Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni, z uwzględnieniem regulacji 

zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 t.j. ze zm.) dotyczących danych, 

których administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

 

2. Dane kontaktowe Administratora danych: 

    tel.     +48 58 76 56 104  

    fax     +48 58 661 21 55 

e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gdyni 

iodo@gdynia.sr.gov.pl 

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Gdyni  w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust 1 lit b, 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) w związku z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do 

dostępu do danych na podstawie przepisów prawa w tym Ministerstwo 

Sprawiedliwości oraz podmioty współpracujące z Sądem Rejonowym w Gdyni 

zgodnie z zawartymi umowami lub udzielonymi zgodami na przetwarzanie 

danych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów 

prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w 

Gdyni. 

 

8. Pani/Pana dane udostępniane będą tylko upoważnionym pracownikom  

Administratorów. 

 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  
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10. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 

▪ prawo dostępu do treści swoich danych (jakie dane i w jaki sposób są 

pozyskiwane) 

▪ prawo ich sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia danych)  

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

▪ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przekazanych na jej 

podstawie  

▪ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 


