
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO / KONKURSOWEGO / PRZETARGOWEGO

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Wspólny  Dom”  w
Kościerzynie.

Dane kontaktowe:
 Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, 83-400 Kościerzyna
 Telefon: 58 686 23 20
 e-mail: sekretariat@sm-wspolnydom.pl.

Cel przetwarzania danych - Podstawa prawna przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

 przeprowadzenia postępowania przetargowego, a w przypadku wygrania przetargu i  zawarcia
umowy  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  umowy  i  prawidłowej  realizacji
umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 wykonywania przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w zakresie przepisów podatkowych, księgowych -
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 ochrony praw Spółdzielni wynikających z umowy - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie kancelaria notarialna w przypadku wygrania przez Pani/
Pana przetargu. W pozostałych sytuacjach dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w spo-
sób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe? 
Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  5  lat,  licząc  od  roku  następnego,  w  którym  przetarg  był
przeprowadzony.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiadają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uznają  Państwo,  że
przetwarzanie  danych osobowych Państwa dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego rozporządzenia*  
o  ochronie  danych  osobowych.  Skargi  przyjmuje  i  rozpatruje  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 
Podanie  przez  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  przeprowadzenia
postępowania przetargowego z Pani/Pana udziałem.

Nadzór  nad  prawidłowym  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  Spółdzielni  sprawuje  Inspektor
Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  związanych  
z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych pod adresem:
 Inspektor Ochrony Danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, 83-40 Kościerzyna
lub drogą elektroniczną:
e-mail:  iodo@sm-wspolnydom.pl

mailto:iodo@sm-wspolnydom.pl


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/
WE.
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