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PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DOT. PRZETARGÓWKONKURSÓW

Zgodnie z art, 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r., informuję, iż:

t. Administratorem państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu EuroPejskiego i Rady(U E) 2ot6l679 z dnia 27 kwietnia 2Ot6 rw sprawie
ochronY osób fizYcznYch w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest
SPÓłdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa, ul. ogrodowa 16, 82-550
Prabuty.

2, Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: SPÓłdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ut. ogrodowa 16,

82-550 Prabuty lub email: konta kt@smprabutv. pI
3, Administrator WYznaczył tnspektora ochrony Danych osobowych, z którym można

się kontaktowaĆ Pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. ogrodowa 16,
82-550 Prabuty lub email : kontakt(Dsmpra butv. pI

4, Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. ]. lit. a), b) ic) RoDo w
cel u przeprowadzen ia postępowa n ia przeta rgowego/kon ku rsowego, podjęcia
działań na Źądanie osobY, której dane dotyc zą, przedzawarciem umowy, wykonania
umoWY oraz archiwizowania danYch Przez administratora lub przez stronę trzecią.5, Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki flzycznej,
technicznej i organizacYjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zn iszczen iem, przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym
ujawnien|em, wYkorzYstaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.

6, W trakcie Przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione odbiorcom: osobom
uPowaŻnionYm oraz Podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

8, Dane osobowe będą Przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
Prawne8o ciąŻącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.9, Posiada Pani/Pan Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sProstowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
Przetwarzania danYch oraz przenoszenia danych. Wniosek o usunięcie danych
u n iemożliwi uczestn ictwo w postępowan iu p rzeta rgowym/kon ku rsowym.

10. posiada pani/pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
].]-. podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.
12, Administrator nie będzie Podejmował wobec Pani/pana zautomatyzowanych decyzji,

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


