
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGACH 

ORGNIAZOWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „NASZ DOM” 

W RADOMIU 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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 informujemy, że Administratorem 

Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Radomiu, 

ul. M Curie Skłodowskiej 18 26-600 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru 

sądowego pod nr. 0000151458, NIP 7960070049. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Paweł Waniek, adres email: 

biuro@paod.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  

tj. związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO.  

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Spółdzielnia oraz podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania 

zarządu nieruchomością przez Spółdzielnię, przez okres realizacji umów, dochodzenia 

roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres podlegający 

archiwizacji.  

 

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

międzynarodowej.  

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek warunkuje możliwość 

wzięcia udziału w przetargu, a następnie realizacji przedmiotu umowy. 

 

8. W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

9. Posiada Pani / Pan: 

a. Na podstawie art. 15 RODO prawo do sprostowania dostępu do danych 

osobowych Pani / Pana, 



b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c. 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 ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO, 

e. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

f. Na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, 

g. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

 

 


