
KLAUZULA INFORMACYJNA     RODO     
DLA    OFERENTÓW    

tj. osób fizycznych i prawnych   w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań przetargowych / licytacji   i rozpatrzenia ofert  w  zakresie 
robót budowlanych, remontowych oraz konserwacji na rzecz Spółdzielni oraz osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie 

bezprzetargowym, w szczególności sprzedaży, dostawy, roboty remontowe , usługi o  dzieło, zlecenie, nabycie prawa  itp. 
 

W oparciu o  art. 13 ust 1, 2  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  tzw.  RODO   oraz ustawę z 10 maja 2018 o Ochronie danych osobowych z późn. zmianami , Zarząd  Spółdzielni informujemy o 
zasadach przetwarzania Państwa  danych osobowych i o przysługujących   prawach związanych z przetwarzaniem:  
 

1. Administratorem  danych osobowych  jest:  Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z siedzibą w 44-300 Wodzisław 
Śl. ul. Kubsza 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078251 , NIP 647-050-85-55;   / skrót GSBM im. St. Staszica/  

2. Wszelkie  pytania dotyczące sposobu i zakresu  przetwarzania  danych osobowych oraz działań   podejmowanych przez  Administratora, a także 
przysługujących   uprawnień, można  kierować  na adres siedziby podany  w pkt. 1 oraz na  adres: e.mail  gsbm@gsbm.pl;  Tel. 324556404; 
324556280; 324556381 

3. Dane są przetwarzanie w celu     rozpatrzenia ofert, wniosków i  podań  przed zawarciem umowy   
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu   określonego w punkcie 3  przed zawarciem  i realizacją  umowy, 

podanie danych jest warunkiem  rozpatrzenia oferty, podania, wniosku - niepodanie danych lub złożenie sprzeciwu to uniemożliwi . 
5. Administrator danych osobowych -przetwarza Państwa  dane osobowe na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1lit. b RODO  -  podejmowane  działania  niezbędne  przed zawarciem umowy 
2) art. 6 ust. 1 lit 1c RODO – obowiązujące  przepisy  prawa;   
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO   -  realizacja prawnie uzasadnionych interesów  Administratora 
4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO  -  udzielona  zgody. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/ instytucje  państwowe lub podmioty  publiczne  uprawnione  do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania  gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz   
pracownicy Spółdzielni    w zakresie wykonywania swoich obowiązków służbowych na podstawie posiadanego upoważnienia, podmioty 
świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania   danych osobowych a także świadczące  
zadania w zakresie   korespondencji i przesyłek, 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania pkt. 3 , tj. :  
1) okres wynikający  z realizacji przepisów  prawa  tj.  realizacji zobowiązań ciążących na Administratorze z w związku z prowadzoną 

działalnością  
2) okres, który jest niezbędny do obrony  interesów Administratora w związku z  dochodzeniem roszczeń   w oparciu o przepisy  prawa oraz 

obrony przed takimi roszczeniami, 
3) w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę – w okresie na który zgodę udzielono  

8.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu  następujące uprawnienia:  
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej  
4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wycofania zgody (jeśli była udzielona) w dowolnym momencie  
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
7) prawo do przenoszenia danych  
8) prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych   

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu  prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie 
odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny, podany w pkt . 1, 2) 

10. Państwa   dane osobowe nie są przekazywane  poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec 

osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

Administrator Danych Osobowych  
 
 
 
 
 
 

 
Przyjęta uchwałą Zarządu  nr 67/2019  
W  dniu 21.08.2019 
 


