RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W
ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE –
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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- dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych.
Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie
osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres
korespondencyjny.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr
0000102843.
Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod nr: 77 469 11 81 lub
pisemnie na adres biura Administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole. W Spółce został wyznaczony inspektor
ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych. Z inspektorem możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@prowod.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z uczestnictwem
w postępowaniu przetargowym w sprawie sprzedaży nieruchomości (lokalu użytkowo-gospodarczego położonego przy ul. Jagiełły 25
w Opolu-Czarnowąsach), jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca lokalu.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w
postępowaniu przetargowym oraz ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Podanie przez Państwa danych osobowych
jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w przetargu oraz ewentualnego zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą nasi pracownicy tj. uczestnicy postępowania oraz osoby obecne w toku przeprowadzania
czynności przetargowych. Po rozstrzygnięciu postępowania Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom
zewnętrznym, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem m.in.: dostawcą odpowiedzialnym za świadczenie usług IT,
podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo ze Spółką.
Ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych będzie kancelaria notarialna, która sporządzi akt notarialny sprzedaży nieruchomości, jak
również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Posiadacie Państwo:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
(art. 16 RODO),

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO,
Natomiast nie przysługuje Państwu:

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO,

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

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w
chwili,
gdy
uznacie
Państwo,
iż
przetwarzanie
waszych
danych
osobowych
narusza
przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Informacje dodatkowe
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

