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KLAUZUtA lNFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANlEM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

zo.o.przy ul. GrunwaldzkiejZLA,10-123 Olsztyn, tel.:89 52415 00, e-mail:otbs@otbs.pl.
Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe podmiotów do których

wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby,

adres e-mail, numer telefonu.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE} 201,6/679 z dnia 27 kwietnia 2O'J,6 r, w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/a6lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz negocjacje dotyczące badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2019.

b. Zawarcie, realizacja i rozliczenie zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za
rok 20]"9.

c. Zabezpieczenie roszczeń cywilnych Administratora, w tym prowadzenie postępowań sądowych

i postępowań egzekucyjnych wynikających z roszczeń przysługujących Administratorowi.

d. Przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej na potrzeby rozliczeń podatkowych Administratora.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
usługi prawne, usługi serwisu oprogramowania i sprzętu używanego do przetwarzania danych

osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych
Administratora oraz zobowiązań publicznoprawnych obciążających Administratora.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku

uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.

9) Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do negocjacji

w sprawie zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. Są Państwo

zobowiązani do podania swoich danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie

niemożliwość zawarcia umowy.

10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jedynie w zakresie

wprowadzenia ich do oprogramowania używanego przez Administratora. Administrator oświadcza, że

przetwarzanie danych osobowych poprzez ww. oprogramowanie nie polega na podejmowaniu decyzji
w sposób zautomatyzowany w tym w oparciu o profilowanie.
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