Załącznik nr 2
do Warunków przetargu organizowanego przez FOD
na sprzedaż praw do Nieruchomości przy ul. Nakielskiej 53

INFORMACJA
dotycząca pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych
do celów przeprowadzenia postępowania przetargowego
Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nakielskiej 53 w
Bydgoszczy, informujemy:
1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Fabryka Obrabiarek do
Drewna Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-347) przy ul. Nakielskiej 53, telefon +52 325
87 00, e-mail fod@fod.com.pl
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w przetargu oraz późniejszej, ewentualnej
realizacji oraz rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej
ewentualnej realizacji umowy;
4. przekazane przez Oferenta dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym
podmiotom, w tym podmiotom upoważnionym do przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
dostawcom usług lub produktów działającym na polecenie Administratora danych, w szczególności
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi IT, księgowe lub serwisowe, na
podstawie zawartych umów przetwarzania danych;
5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem;
6. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego;
7. Oferentowi w zakresie określonym przepisami RODO przysługuje prawo do:
a. dostępu do treści przekazanych danych osobowych,
b. żądania sprostowania danych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e. żądania przenoszenia danych,
przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto jeżeli
przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody Oferenta, przysługuje prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych
danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji i akceptuję zasady przetwarzania danych w niej
opisane:

__________________________________________
(Data i podpis uczestnika przetargu lub jego reprezentanta)

