
Informacja w sprawie ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych) Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem informuje:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 8, 34-500 Zakopane. Kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych,  ul. Ks. Stolarczyka 8, 34-500 Zakopane lub   nr tel. 182066568. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na 

podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo 

oraz pracownicy na podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę 

przekazywane do organizacji międzynarodowych.  

Informacje dotyczące osób/podmiotów, z którymi Spółdzielnia na podstawie 

przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisze umowę przetwarzamy do momentu 

przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które 

nie zostały wyłonione w drodze przetargu niszczymy po okresie jednego roku.  

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

 Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do 

Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem na adres ul. Ks. Stolarczyka 8, 34- 

500 Zakopane lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro.zsm@gmail.com 

mailto:biuro.zsm@gmail.com


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

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

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych 

spowoduje niemożność wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi 

w ogłoszeniu, w przypadku chęci udziału w procesie przetargowym prosimy o zawarcie 

w dokumentach poniższej klauzuli:  

"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Zakopiańską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zakopanem 

moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie 

dokumentach”. 


