
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
(dot. osoby fizycznej składającej ofertę w postępowaniu o przetarg na lokal)

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach
z siedzibą  w  Gorlicach  ul.  gen.  Józefa  Hallera  81,  tel.  183537834  (dalej  zwana  Spółdzielnią),
reprezentowana przez jej Zarząd – kontakt jak wyżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie oferty złożonej w procedurze przetargu
na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, co do której dane dotyczą na
przetwarzanie danych w ww. celu – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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  (ogólnego  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  dalej  zwanego
RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które sporządzać będą ewentualną umowę na
ustanowienie odrębnej własności lokalu i  sprzedaży lokalu, obsługująca Spółdzielnię Kancelaria
Prawna  oraz  podmioty,  które  mogą uzyskać  dostęp  do  nich  na  mocy odpowiednich  przepisów
prawa.

Spółdzielnia nie zamierza przekazywać danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla rozpatrzenia oferty a w przypadku zawarcia
umowy  przez  okres  niezbędny  dla  jej  realizacji  oraz  wynikających  z  umowy  obowiązków
i uprawnień jej stron.

Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  dostępu  do  danych  dotyczących  jej,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Zgoda  na  przetwarzanie  danych  może  być  cofnięta  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art.
art. 4 pkt 21 RODO.

Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  ewentualnego  zawarcia  umowy  w  procedurze
przetargu,  podanie  danych  jest  dobrowolne;  konsekwencją  niepodania  danych  będzie
nierozpatrywanie przez Spółdzielnię złożonej oferty i niemożność zawarcia ewentualnej umowy. 

Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.


