Klauzula informacyjna do osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) biorących
udział w przetargach ogłaszanych przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Towarzystwo Lokator” im.
Franciszka Helińskiego w Łodzi

Zgodnie z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(zwanego w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Towarzystwo Lokator” im.
Franciszka Helińskiego z siedzibą w Łodzi (93-021) przy ul. Lokatorskiej 9, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039592, którą reprezentuje Zarząd (tel. 42 684 36 06).
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych
pod adresem rodo@smtl.pl lub listownie na adres: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do udziału w
postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak
możliwości złożenia oferty bądź zawarcia umowy.
4. Dane osobowe są przetwarzanie w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
5. Aby zrealizować wyżej wymienione cele Państwa dane osobowe ujawniamy wyłącznie:
a. Podmiotom, które wykonują usługi w imieniu Administratora,
b. Organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na
żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
c. Podmiotom realizującym dla Administratora obsługę prawną i księgowo- podatkową.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla
jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
oraz do wniesienia sprzeciwu. Żądanie usunięcia danych bądź w niektórych przypadkach
ograniczenia ich przetwarzania bądź sprzeciw mogą skutkować uniemożliwieniem udziału w
postępowaniu przetargowym.
9. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane na wstępie. Ponadto, zgodnie z RODO
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Powyższe informacje są dla mnie zrozumiałe.
………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
Podpis oferenta

