
DRUK NR 8 
 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

(podpisane oświadczenie należy przedłożyć  
w OFERCIE Z DOKUMENTAMI  

jako dwie pierwsze strony przedmiotowej oferty) 
 

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej 
spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce "Kontakt”, 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Inowrocławiu wykonywane jest w celu przeprowadzenia oraz 
należytego zabezpieczenia  postępowania przetargowego, a także w celu realizacji 
postanowień ewentualnej umowy,  

4) Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją organizacji i działania 
archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, 

5) podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przez Kujawską Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Inowrocławiu postępowania przetargowego zgodnie                              
z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” oraz w celu 
realizacji postanowień ewentualnej umowy jest obligatoryjne, a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia 
przetwarzania           w zbędnym zakresie, 

7) Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

8) wyniki postępowania przetargowego będą publikowane na stronie internetowej 
www.ksmino.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej Spółdzielni, dane mogą zostać 
przekazane do urzędu nadzorczego, celem uzyskania stosownego pozwolenia, 
postępowanie może zostać skontrolowane przez organ nadzorczy, dane mogą zostać 
przekazane firmie ubezpieczeniowej, podczas realizacji umowy może zostać 
sporządzona dokumentacja fotograficzna, relacje z prac publikowane są na stronie 
internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl, 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą 
informacją, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową                    
w Inowrocławiu moich danych osobowych, do celów przeprowadzenia oraz należytego 
zabezpieczenia postępowania przetargowego, a także w celu realizacji postanowień 
ewentualnej umowy. 
Zobowiązuje się do zapoznania  wszystkich pracowników biorących udział w postępowaniu 
przetargowym, a także mogących brać udział w procesie realizacji postanowień ewentualnej 
umowy z powyższą informacją, oraz zgodnie art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zobowiązuję się do poinformowania tych 
pracowników o zamiarze przekazania ich danych osobowych, kontaktowych Spółdzielni          
w związku z koniecznością realizacji powyższych celów.  
 
 
 
 

................................................................................................. 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 

.................................................................................................. 
(podpis) 
 


