Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę termostatycznych zaworów grzejnikowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.):
1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO), w odniesieniu do danych osobowych osób
fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako
osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy, Zlecenia, Zamówienia
itp. jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100
Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy
jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, a także pocztą tradycyjną na adres
siedziby Spółdzielni.
3. Podanie danych na etapie przystępowania do przetargu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:
− przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem
określającym zasady udzielania zamówień przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową,
− prowadzenia dokumentacji przetargowej (sporządzenie protokołu z przetargu), dochodzenia
roszczeń związanych z ww. postępowaniem lub obrony przed nimi, udzielania informacji
na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów,
archiwizowania danych przez TSM,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na TSM), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(działania zmierzające do zawarcia umowy).
4. Podanie danych kontaktowych (adres prowadzonej działalności, adres zamieszkania, numer telefonu,
adres e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu komunikacji związanej z postępowaniem
przetargowym (np. zwrot wadium), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes
realizowany przez TSM).
5. Podanie danych oraz przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających posiadane
uprawnienia na etapie przystępowania do przetargów jest niezbędne w celu potwierdzenia
posiadanych uprawnień zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6. Podanie danych przez OFERENTA WYGRYWAJĄCEGO PRZETARG odbywa się w celu i zakresie
niezbędnym do zawarcia i realizacji zadań wynikających z Umowy/ Zlecenia/ Zamówienia itp.
Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i poprawnej realizacji Umowy/
Zamówienia/ Zlecenia.
7. Podanie danych w innych celach, odbywa się na podstawie odrębnej zgody, w formie oświadczenia
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W tym przypadku przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w każdym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem
zgody.
8. Państwa dane mogą być udostępniane: odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych (usługi informatyczne, obsługa prawna) oraz podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Komornicy, Urząd Skarbowy itd.).
Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw
lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
9. Dane zawarte w podpisanej przez Państwa Umowie/Zleceniu/Zamówieniu itp. mogą być udostępniane
Członkom Spółdzielni na podstawie art. 81 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r.,
poz. 845, ze zm.), o ile nie narusza to prawa osób, których dane dotyczą lub jeżeli istnieje uzasadniona
obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni
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i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę (art. 18 § 3 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo
Spółdzielcze, Dz. U. z 2018r., poz. 1285, ze zm.)
Dane osobowe zawarte w protokole z przeprowadzonego przetargu wraz z załącznikami oraz dane
osobowe oferenta wygrywającego przetarg, z którym podpisano Umowę stanowią integralną część
dokumentacji budynku i będą przechowywane bezterminowo (przez okres istnienia budynku), zgodnie
z art. 63 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz w celach archiwalnych i statystycznych
na mocy art. 89 RODO.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach
przewidzianych prawem, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do sprzeciwu.
Wniesienie przez Państwa do Spółdzielni, pisemnego żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
może skutkować rozwiązaniem Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie przez
wyżej opisaną osobę fizyczną ww. żądań skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania
innej osoby w jej miejsce.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO.
W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej TSM nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane
osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli Państw znajdujących się poza UE.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust 2 RODO, jeżeli w imieniu Oferenta występuje Pełnomocnik (osoba
reprezentująca, koordynator), TSM zobowiązuje Pełnomocnika do poinformowania Oferenta, o tym, kto jest
Administratorem Danych Osobowych, o celu i podstawie prawnej przetwarzania, o przysługujących prawach
z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania.
Ponadto, TSM zobowiązuje Kontrahenta do poinformowania wskazanych przez siebie osób fizycznych
niepodpisujących Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. (pracownicy, podwykonawcy), o treści niniejszej klauzuli
informacyjnej.

………………………………………….
(podpis w imieniu Kontrahenta)
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