
Identyfikator postępowania:  

PHH-GW/I/W-02-2022 
Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna RODO 

 

Strona 1 z 2 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,  
www.phhhotele.pl; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w PHH Hotele Sp. z o.o.  jest: 

Maria Beroud-Mazur, iod@phhhotele.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 

z postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie dwóch zadań:  

A) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i gruntowna modernizacja budynku i otoczenia 
Hotelu „Ikar” w Poznaniu przy ulicy Solnej 18 w zakresie elewacji, dachu budynku, 
izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i tarasów, parkingu, przyłączy do 
budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (wyburzenia, konstrukcje, 
instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, 
wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, aranżacja i wyposażenie wnętrz) w formule 
pod klucz, wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy Four Points by 
Sheraton  oraz wymagań przepisów prawa dla zaszeregowania budynków Hoteli do 
kategorii 4****  
oraz  

 
B) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i gruntowna modernizacja budynku i otoczenia 

Hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu przy ulicy Gajowickiej 130 w zakresie elewacji, dachu 
budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i tarasów, parkingu, przyłączy 
do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (wyburzenia, konstrukcje, 
instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, 
wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, aranżacja i wyposażenie wnętrz) w formule 
pod klucz, wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy Four Points by 
Sheraton oraz wymagań przepisów prawa dla zaszeregowania budynków Hoteli do 
kategorii 4****  

 

prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o zawarte z PHH Hotele Sp. z o.o. umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, 

http://www.phhhotele.pl/
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

  

 


