
  KLAUZULA INFORMACYJNA  
– PRZETARG ORGANIZOWANY PRZEZ  SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W MSZCZONOWIE 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI 
FIZYCZNYMI A TAKŻE PRZEDSTAWICIELI OFERENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI  

 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie, ul. Dworcowa 1, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090072, NIP: 8380000512 i REGON: 

000995922 (dalej jako: Administrator lub Spółdzielnia) jest administratorem danych osobowych 

pozyskanych w ramach przetargu organizowanego przez Spółdzielnię. Ze Spółdzielnią skontaktować można 

się telefonicznie (046 857 12 40), listownie (na adres Spółdzielni) lub elektronicznie (na adres e-mail: 

administracja@mszczonowsm.pl).  

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu 

organizowanego przez Spółdzielnię. Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych w ofertach 

skierowanych do Spółdzielni jest fakt, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w ograniczonym zakresie, fakt że 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora (takich jak wybór najkorzystniejszej dla Spółdzielni oferty i odpowiednie 

udokumentowanie tego faktu, dochodzenie jej praw, odpieranie roszczeń, etc.). 

3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w 

której obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które 

przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie 

pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać 

się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, w przypadku 

podmiotów, których oferta nie została wybrana przez Spółdzielnię nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat 

po zakończeniu roku, w którym doszło do rozstrzygnięcia przetargu. Powyższy okres wynika z obowiązku 

prawidłowego udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w przetargu i ustalony został 

przy poszanowaniu prywatności osób, których dane są przetwarzane i interesów Spółdzielni. W przypadku 

danych przekazanych przez podmiot, którego oferta została wybrana przez Spółdzielnię jako 

najkorzystniejsza, dane osobowe przekazane Spółdzielni będą przetwarzane na tych samych zasadach, co 

dane przekazane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółdzielnią.  

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, 

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 

miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w przetargu 

organizowanym przez Spółdzielnię. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić Spółdzielni 

wzięcie pod uwagę i rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia.  

 


