Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o., z siedzibą przy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej ,,IOD”), adres email: iod@tbspolnoc.pl, adres korespondencyjny ul. Gen.
T. Pełczyńskiego 30, Warszawa (01-471).
Podstawy prawne oraz cel przetwarzania danych
Dane osobowe zawarte w ofercie na zakup przedmiotu sprzedaży będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 1, tj. w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO tj. w celu zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z ustawy o
rachunkowości2. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie
usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udostępnienie danych kontaktowych nadanych przez
Administratora dla celów kontaktowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami w przypadku powstania zdarzenia powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w trakcie trwania umowy,
a następnie po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym zakresie w szczególności przez okres wskazany w przepisach
prawa podatkowego) oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia możliwości rozwiązywania sporów albo dochodzenia roszczeń, o ile przepisy
powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.
Państwa uprawnienia
Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz do informacji w następującym zakresie: cele przetwarzania; kategorie przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; planowany okres
przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; prawo do żądania od administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od
osoby, której dane dotyczą; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania;
prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Zaznaczyć jednak należy, iż nie
jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie
przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach
niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych wyłącznie w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy;
prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie w jakim dane nie są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek udziału w przetargu oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
Pomimo dobrowolności podania danych, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w przetargu, otrzymania odpowiedzi oraz
późniejszego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie
zawartych umów powierzenia takim jak podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT. Dodatkowo dane osobowe zostaną ujawnione
uprawnionym do ich pozyskania instytucjom Państwowym takim jak Urząd Skarbowy.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec
Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
Podstawa prawna:
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).
2.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).

