
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – zwanym RODO: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano – 

Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22; 
tel. (22) 545 30 21; e-mail sekretariat@stoklosy.com.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b) i c) RODO 
w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego/konkursowego, podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
wykonania umowy oraz archiwizowania danych przez administratora lub przez 
stronę trzecią.  

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom 
upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji 
międzynarodowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

6. 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 
uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu przetargowym/konkursowym. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu. 
9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Każda osoba uczestnicząca w postępowaniu przetargowym/konkursowym 
powinna udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór zapisów do 
umieszczenia w specyfikacji lub wzorze oferty w końcowej części: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez 
administratora danych - Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego/konkursowego, podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania 
danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń. 
 Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora 
danych - Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22 w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego/konkursowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej oraz w protokołach organów Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. 
 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej na stronie internetowej 
spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
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