Koziegłowy, dnia ……………………………….. r.
………………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………………………….
Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. 23 Lutego w Koziegłowach
os. Leśne 18A
62-028 Koziegłowy
Oświadczenia uczestnika przetargu

dotyczy: przetargu na lokal ……………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. 23
Lutego w Koziegłowach danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie ofercie przetargowej dot.
ww. lokalu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam* poinformowany/na zgodnie z art. 13 RODO (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) że:
1) Administratorem ich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach, os.
Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy,
2) w sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres:
inspektorochronydanych@kozieglowy.com.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą:
• w celu realizacji obowiązków i uprawnień Administratora związanych z zarządzaniem i
administrowaniem nieruchomościami (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzania),
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym zwłaszcza w celu ustalania,
dochodzenia, obrony roszczeń – zgodnie z obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń (10
lat/3 lata) - podst. pr.: art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia – w odniesieniu do tych danych, na przetwarzanie
których wyrażono zgodę,
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uprawnione
są do otrzymania danych od Administratora; dane osobowe będą udostępniane w minimalnym zakresie,
niezbędnym dla realizacji wymogów prawnych;
5) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu i
upływu terminu przedawnienia roszczeń; natomiast jeśli są zebrane na podstawie zgody - to do czasu
wycofania zgody na ich przetwarzanie;
6) osoby, których dane Administrator przetwarza mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach i na zasadach
określonych przepisami ww. rozporządzenia;
7) osoby, których dane Administrator przetwarza mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w przetargu.
Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………………………………………..
podpis

