Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu
na najem lokalu użytkowego.

Klauzula informacyjna dla osoby
stającej do przetargu organizowanego przez
Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową
„Budowlanka” w Oświęcimiu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) przekazujemy poniższe informacje.
Administrator danych osobowych
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w
Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Bałandy 1, NIP 549-000-54-14, REGON 000486250, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111184.
Inspektor Ochrony Danych

2.

W Spółdzielni ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email iod@budowlankaoswiecim.pl albo pisemnie na adres Spółdzielni.
Cele przetwarzania i podstawa prawna

3.

Przetwarzanie na podstawie zgody
- Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres e-mail, PESEL, NIP, numer rachunku
bankowego, oferowana kwota, wysokość wpłaconego wadium (wraz z potwierdzeniem przelewu). będą przetwarzane:
- w celu przeprowadzenia przetargu organizowanego przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową
„Budowlanka” w Oświęcimiu;
- Przepisy uprawniające do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
2016/679.
- Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Obowiązek podania danych
4.

Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia postępowania
przetargowego. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Odbiorcy danych

5.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym MSM „Budowlanka”

jest zobowiązana udostępniać

dokumentację (Związki spółdzielcze, Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP)

1

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym - Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo
spółdzielcze(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1285), Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 845), a także innym podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (m. in. np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym) gdy wystąpią z
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym
administrator danych osobowych powierzył ich przetwarzanie na podstawie odrębnych umów powierzenia zgodnych z
Rozporządzeniem 2016/679. Dane mogą być także udostępniane określonym podmiotom na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody.
Okres przechowywania danych
6.

Dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminu dochodzenia roszczeń oraz terminu przechowywania dokumentacji
na potrzeby lustracji zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1285) art. 91
§1 i n.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

7.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia 2016/679.
Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

8.

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15 – 22 Rozporządzenia 2016/679 przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…..............................

…..............................................

(miejscowość i data)

(podpis przyjmującego zlecenie)
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….......…......................................
(miejscowość i data)
…................................................
(imię i nazwisko)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzyzakładową Spółdzielnię
Mieszkaniową „Budowlanka” w Oświęcimiu na potrzeby związane z postępowaniem
przetargowym

(Rozporządzenie 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. Nr 119, str.1).

….......................................................
(podpis składającego oświadczenie)
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