Klauzula informacyjna
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",
informuję, że:
•
•
•

•

•
•
•

•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada" z siedzibą
przy ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj; tel. 84 688-29-30;
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: smlada@poczta.onet.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu
ofertowego ogłoszonego przez Spółdzielnię oraz zawarciem i wykonaniem umowy z wybranym
oferentem.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa, strony, inni uczestnicy postępowań oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie
zawartych umów takie jak podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie, konserwację i rozwój
systemów informatycznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z obowiązującą
w Spółdzielni instrukcją kancelaryjną, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, wówczas
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;
w zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii na postawie art. 15 RODO;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych na podstawie art. 16 RODO;
• usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
• przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO:
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest związany z udziałem w postępowaniu przetargowym oraz następnie zawarciem i wykonaniem
umowy z wybranym oferentem.

Oświadczenie wykonawcy:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w trakcie
postępowania przetargowego.
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/data i podpis/

