Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
dla oferentów - osób fizycznych w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań
przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych
na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie
bezprzetargowym, w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane, świadczenie
usług, o dzieło, zlecenie itp.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły
obowiązywać przepisy 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO". W związku z tym, Zarząd
Spółdzielni, działając na podstawie art. 13 RODO, przekazuje Państwu informacje dotyczące zakresu
i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów - osób fizycznych w ramach prowadzonych przez
Spółdzielnię postępowań przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz
konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią
umowy w trybie bezprzetargowym, w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane,
świadczenie usług, o dzieło, zlecenie itp.:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach z siedzibą
w Żarach, adres: ul. H.Wieniawskiego 1, 68-200 Żary, nr telefonu 683630750,
e-mail: kancelaria@sm-zary.pl .
1.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor
Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach,ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary, e-mail:
iod@sm-zary.pł.
2.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) c) RODO w celu podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze.
3.
W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom
upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5.
Dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy, jednakże nie krócej niż czas
niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń
i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
6.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym.
Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.
9.
Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

