
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(ZAPYTANIA OFERTOWE / PRZETARGI) 

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod 

adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, posiadającą NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do 

Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w 

Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742. 

 

2. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest Pan Łukasz Rozesłański 

posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym                            

z postępowaniem  dotyczącym wyboru Wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego na wydzielenie 
przedsionka-wiatrołapu z części korytarza klatki schodowej w budynkach przy ul. Strażniczej 1, 2, 3, 4, 5 

oraz Krzywoustego 3, 5 w Stargardzie. 
 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie komisji  powołanej zarządzeniem Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Stargardzie, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie zatwierdzającego procedurę 

wyboru wykonawcy  oraz kancelaria prawna i Inspektora Ochrony Danych obsługujący Administratora. W 

pozostałym zakresie odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia wyboru ofert a w przypadku wyboru 

Państwa oferty do dnia zakończenia trwania umowy i przez okres związany z dochodzeniem  roszczeń z nią 

związanych. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w postępowaniu 

dotyczącym wyboru ofert prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(PUODO).  

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

 

 

          ………………………………………………….. 

                        (otrzymałem data / podpis) 


