
 

 

 

 Załącznik Nr 3 

do Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Z.T.S. „ARTGOS” S.A. w Brzozowie 

 

Brzozów, dnia  ………..…………….. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zbywającego, skierowana 

do Oferenta, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym 

Zgodnie z 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 (zwane dalej 

„RODO”), Zakład Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A z siedzibą w Brzozowie, przy ulicy 

Rzeszowskiej 20, 36-200 Brzozów informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - przetwarzanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będzie Zakład Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A. z 

siedzibą w Brzozowie, przy ulicy Rzeszowskiej 20, 36-200 Brzozów (zwana dalej „Spółka”). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce – odo@artgos.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań 

przed zawarciem umowy handlowej, tj. w celu związanym z postępowaniem zbycia składników 

aktywów trwałych Spółki przez Zakład Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A.  

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty i osoby, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu zbywania 

Składników Aktywów Trwałych Spółki, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego postępowania, a także 

później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 

i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych 

będą skutkować odrzuceniem Państwa oferty. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 



 

 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji określonych przepisami prawa. 

 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

 

 

…...………………………..…………………... 

data i podpis          


