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Załącznik nr 3 

Do Obwieszczenia szczegółowego dotyczącego pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ położonej w obrębie 0020 

Mielno - działki nr 42/68, 42/67 o łącznej powierzchni 1,0505ha, ul. Kościuszki, Mielno, powiat 

koszaliński, woj. zachodniopomorskie 

 

- WZÓR - 

 

Warszawa, dnia [……………………………………….. ] 

 

Oświadczenie Uczestnika przetargu dotyczące klauzul RODO 

 

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), zwanego 

dalej „RODO”, Relax-Tour Sp. z o.o., jako organizator przetargu, informuje, że: 

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych, jako uczestnika przetargu będącego 

osobą fizyczną, jest: 

Relax-Tour Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40 lok. 

102, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 

0000719969, NIP 5223114683, REGON 369552995, kapitał zakładowy 54.436.05,00 zł 

– zwana dalej również „Administratorem”. 

b) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami, w tym RODO  -  przez okres niezbędny do realizacji celów 

w związku z którymi zostały zebrane. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane celem: 

• Podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, wyrażone w związku z uczestnictwem w 

przetargu, celem zawarcia umowy oraz ew. celem jej późniejszego wykonania (w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

• wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów – w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, 

podatkowego lub rachunkowości (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   

• prowadzenia korespondencji z Panem/Panią lub Pana/Pani przedstawicielami lub 

dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

d) Dane mogą być również przetwarzane przez Administratora w szerszym zakresie, w 

oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku, ma Pan/Pani prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu a zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. 

e) Podanie danych jest każdorazowo dobrowolne, z tym, że brak ich udostępnienia może 

uniemożliwiać Panu/Pani uczestnictwo w przetargu.  

f) Pana/Pani mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy 

będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być 
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zwłaszcza osoby którym Administrator powierzy przetwarzanie danych (w tym: 

administratorzy infrastruktury, podwykonawcy, osoby realizujące świadczenia związane 

z wykonaniem umów [w tym: banki, kurierzy i przewoźnicy itd.], doradcy i audytorzy), a 

także inni administratorzy.  

g) Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich (poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

h) Dane osobowe nie będą stanowić podstawy podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 

w tym zwłaszcza w formie profilowania przez Administratora. 

i) Macie Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych;  

j) Nadto, może Pan/Pani w każdym czasie wnieść sprzeciw względem dalszego 

przetwarzania danych. 

k) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, ma Pan/Pani prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 

 

………………………………….. 

(czytelny podpis)  

 

 

 


