
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez oferenta jest Katowickie 
TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@tbs.katowice.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego przy  
ul. Saint Etienne 7A/1 w Katowicach i w celu zawarcia umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1                
lit. b RODO. 

4. Przewiduje się przetwarzanie takich danych jak imię, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, 
oznaczenie dokumentu tożsamości. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez oferenta będą osoby 
dokonujące czynności w przetargu lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w szczególności podmioty kontrolujące. 

6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

8. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

9. Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest dobrowolne, jednakże 
niepodanie tych danych uniemożliwia uczestnictwo w przetargu.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych. 

  
 
 

Katowice, 2021-10-21 

 
 
 

 
Administrator Danych Osobowych 

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
 


