
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

DLA OFERENTÓW – OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH PROWADZONYCH PRZEZ 

SPÓŁDZIELNIĘ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „JEDNOŚĆ”  POSTĘPOWAŃ 

PRZETARGOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Budownictwa 

Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Księżnej Anny 25/25A, 18-400 Łomża 

zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na 

przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z wolą zawarcia umowy 

oraz współpracą ze Spółdzielnią a także działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. 

 

Łomża, dnia ………………………….                                                  ………...………………………. 

                                                                                                                                        /podpis/ 

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO1  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa 

Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Księżnej Anny 25/25A, 18-400 Łomża; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl,  

tel: 86 218 54 05, lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

przetargowego/konkursowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych 

do świadczenia usług, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia 

obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwunastu miesięcy, jednakże nie 

krócej niż czas niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora; 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem 

uczestnictwa w przetargu. 

                                                           
1 Rozporządzenie 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) 


