
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od oferentów, którzy 

przystępują do składania ofert w zakresie badania sprawozdania finansowego dla Zielonogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34. 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z 

siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Morelowej 34. 

2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres: Inspektor 

Ochrony Danych, ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra lub e-mail: iod@zielonogorska-sm.pl 

3. Dane osobowe Administrator pozyskał bezpośrednio od oferenta/oferentów. Administrator 

przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane 

adresowe. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 art.6. ust 1 lit. a RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,   

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z 

wybranym oferentem, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu i w zakresie wyboru oferenta na badanie 

sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 r. w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy 

ul. Morelowa 34 w Zielonej Górze. W zakresie zawarcia i realizacji umowy z wybranym oferentem 

na sporządzenie sprawozdania finansowego Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz organom 

lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, oraz 

podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów 

powierzenia, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne oraz operatorzy poczty. 

6. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany 

w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowej.  

8. Nie przechowujemy Pani/Pana danych osobowych dłużej niż to konieczne. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla dokonania wyboru oferenta na usługi 

określone w pkt 4 i zawarcia umowy z wybranym podmiotem. Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, okresu współpracy, okresu dochodzenia 

roszczeń. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia, 

natomiast, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - 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. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

………………………………….. 
                                                                                                                                       (data i czytelny podpis) 
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