
Załącznik nr 2  
 

………………………………….……………. 

Nazwa oferenta 

 

……………………………………………. 

Adres 
 

……………………………………………. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 
Spółdzielnię Mieszkaniową ROW z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Kard. St. Wyszyńskiego 
43, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ) z dnia 26 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwane dalej RODO informujemy, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” z siedzibą przy 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43 w Wodzisławiu Śląskim (kod pocztowy 44-300) tel. (32) 4282702  
      Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się  

kontaktować poprzez email iod@sm-row.pl w sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia przetargu, 

ewentualnej realizacji zawartej umowy, wykonania czynności kontrolnych w tym obsługi korespondencji, zapytań,, 

rozpatrywania reklamacji i roszczeń, stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, 

dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO.  
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub organy publiczne, którym Spółdzielnia jest 

zobowiązana udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
4)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.  
5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu, ewentualnej 

realizacji zawartej umowy, wykonywania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych wynikających  

z prowadzeniem działalności, zarządzania i administrowania nieruchomościami, do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 
6)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, 

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

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawne; 

8)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestnictwa w przetargu; 

9)  Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

         ………………………………………..

                                   podpis  

mailto:iod@sm-row.pl

