
Załącznik nr 4 do formularza oferty

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46WE (Ogólne  Rozporządzenie  o  ochronie

Danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 119. str. 1) informuję następująco:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Sieradzka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa

z siedzibą w Sieradzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b nr KRS: 0000188111. 

Adres kontaktowy związany z realizacją przepisów RODO: iod@ssmsieradz.pl

2. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane w związku ze złożonymi oświadczeniami uprawniającymi

do  udziału  w  przetargu,  będą  przetwarzane  w  celu  związanym  z  realizacją  postępowania

przetargowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do

realizacji postępowania przetargowego;

4. Pani/Pana  dane  osobowe będą udostępniane  innym podmiotom wyłącznie  w celu  realizacji

postępowania przetargowego w przypadku konieczności przekazania dokumentów do kancelarii

notarialnej w celu zawarcia umowy;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej;

6. Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  zgodnie  z  art.  74  Ustawy o  rachunkowości

[Dz.U. z 2018r., poz. 650] przez okres 5 lat od zakończenia postępowania przetargowego;

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Pozyskane  od  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  organom  lub  podmiotom

publicznym  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie  obowiązujących  przepisów

prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z takowym

żądaniem, wskazując jednocześnie stosowną podstawę prawną;

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

profilowania;

10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

    ……………………………………………………………                                                       ………………………………………………………….
                   Data i  podpis oferenta                                                                                Data i  podpis oferenta
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