
       Załącznik nr 3 do SIWP Nr 5/07/2021

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych w celu  przeprowadzenia
przetargu  przez Koszalińską  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „Nasz  Dom”  w Koszalinie,  według
specyfikacji nr 5/07/2021.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz

Dom” w Koszalinie ul. Szymanowskiego 14, 75-950 Koszalin.
2) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  przeprowadzenia

przetargu.
3) Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia przetargu.
4) Dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania przetargowego.
5) Mam  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych.
6) Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………..................., dnia …………………                     ..………….………..………….…
                                                                               (Podpis oferenta)



KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO - oferent

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (dalej RODO), informujemy:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Koszalińska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Nasz  Dom”  
w Koszalinie ul. Szymanowskiego 14 75-950 Koszalin, tel. 94 317 03 20.

Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, zapytania
ofertowego lub innego postępowania mającego na celu wyłonienie dostawcy lub kontrahenta pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem, Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne (wymagamy podania danych osobowych: imię i
nazwisko, adres e – mail, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, NIP, REGON). Jeśli wymagają tego przepisy
prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych osobowych na przykład ze względu na przepisy
rachunkowe, podatkowe) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
a) obowiązki prawne Spółdzielni (wynikające na przykład z prawa podatkowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
a) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółdzielnię (prowadzenie analizy wyników działalności

gospodarczej) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi zawarto
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym (np. w związku usługami
IT) oraz podmiotom zewnętrznym, którym dane będą przekazywane tylko w niezbędnym zakresie i na podstawie
przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, banki).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a)  przez czas trwania postępowania, a także po jego zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy wraz z okresem 
przedawnienia,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- archiwizacyjnych,
w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi później.
b) do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Spółdzielni w związku z prowadzeniem działalności i
realizacją zawartych umów w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie,
c) do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub  do  czasu  wniesienia  przez  Panią/Pana  sprzeciwu  wobec  tego  przetwarzania,  o  ile  nie  wystąpią  prawnie
uzasadnione podstawy takiego przetwarzania. 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz 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  (*jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na  podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
załatwienie sprawy będzie niemożliwe. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.


