
 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników przetargu nieograniczonego,  

ogłoszonego przez Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Świdnicki Ośrodek Sportu                                

i Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.  

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora  

jak powyżej lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@osir.swidnica.pl 

3) jako Administrator, w celu przeprowadzenia kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu 

ewentualnego zawarcia umowy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i 

zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z 

obowiązkiem ewidencji korespondencji i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, ŚOSiR 

będzie przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w 

odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oraz pozostałych dokumentach wymaganych do 

zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c  RODO, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ŚOSiR prowadzący 

przedmiotowe postępowanie oraz: 

a) podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, hostingowe, na podstawie stosownych 
umów powierzenia danych osobowych; 

b) banki i operatorzy płatności, w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych; 
c) operatorzy pocztowi, w przypadku prowadzenia korespondencji; 
d) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z  instrukcją kancelaryjną, a okres 

przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy wynikającej z Rzeczowego Wykazu Akt, 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami 

gospodarce nieruchomościami i aktów wykonawczych do niej wydanych. 

8) posiada Pani/Pan: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 
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