
 

Załącznik nr 2 
 

 
………………………………………………………… 

          (pieczęć  Oferenta) 

 
OŚWIADCZENIA OFERENTA  

 
 

Składając ofertę w postępowaniu, oświadczamy, że:  

 otrzymaliśmy od Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” Informację o przetwarzaniu danych osobowych  

 wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 

Załącznik:  

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

 

 

 

 

   ................................................... , dn. ............................. 2023 r.                 …………...................................................................................................... 
               (miejscowość)                                              (data)                                                                  podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 
                                          do występowania w imieniu Oferenta 
         

 

 

  



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Mając na uwadze, że z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 zwane „RODO”, radca prawny Barbara Hilger, działając na podstawie art. 13 

ust. 1 i 2 RODO, informuje, że: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Spółdzielnią Mieszkaniową „Dębina” z 

siedzibą w Warszawie (02-786) przy ul. Jana Rosoła 40, lok. 7, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000096502, 

posiadającą NIP 5261649541, REGON 010790490.  

b) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Warszawa (02-786) 

przy ul. Jana Rosoła 40, lok. 7 lub mailowo na adres: smdebina@smdebina.pl. 

c) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, d i f RODO. 

d) Przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO następuje w celu podjęcia działań 

przed zawarciem umowy – wybór oferty, a następnie w celu wykonywania łączącej nas umowy, jeżeli dojdzie do jej 

zawarcia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej, a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w celu  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegających na 

wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, 

archiwizacyjnych, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami kierowanymi przez Spółdzielnię lub w 

stosunku do Spółdzielni.  

e) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom postępowania, organom wymiaru sprawiedliwości, organom 

administracji publicznej, kontrahentom Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w zakresie realizacji celów o których mowa 

w pkt d) powyżej, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: księgowe, informatyczne, prawne, 

ubezpieczeniowe, w tym także w zakresie likwidacji szkód. 

 

W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” 

informuje ponadto, że: 

a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dębina” przez okres obowiązywania 

łączącej nas umowy oraz okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

b) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

c) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

d) Podane przez Państwa dane osobowe wskazane w treści łączącej nas umowy były dobrowolne, jednakże 

jednocześnie stanowiły wymóg dla tej umowy, w celu prawidłowego jej wykonywania oraz spełnienia obowiązków 

podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.  

e) W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

w tym w formie profilowania. 



 

f) Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się 

w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, komunikatory, aplikacje mobilne i komputerowe, 

z wyłączeniem przypadku komunikacji Administrator – klient za pomocą zaszyfrowanego kanału dostępu 

udostępnionego przez Administratora klientowi, Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów 

podmiotów dostarczających te usługi, wobec czego Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych 

danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii 

Europejskiej. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne 

do prawidłowego wykonania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


