
Załącznik nr 8 
do Regulaminu udzielania zamówień  
publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty  
130.000,00 zł  netto 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferentów 
 

 

I.Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 21A, 10-123 Olsztyn.  

II.Cele i podstawy przetwarzania: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, a następnie w związku 

z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz 

ich realizacją. 

III.Kategorie przetwarzanych danych: 

Imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane kontaktowe jak numer 

telefonu i adres e-mail, numery posiadane we właściwych rejestrach, np. nr PESEL, a także inne 

dane zawarte oświadczeniach oferenta lub referencjach przedstawianych w danym 

postępowaniu. 

IV. Odbiorca danych: 

Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez oferenta będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). 

V. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania postępowania, a także przez okres 

5 lat po jego zakończeniu w celach związanych z obowiązkiem wykazania spełniania 

obowiązków z przepisów o rachunkowości, we właściwych sprawach rozliczenia 

dofinansowania ze środków publicznych bądź ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń cywilnoprawnych 

VI. Przysługujące Państwu prawa:  

• dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

• sprostowania danych, 

• usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące żądanie pod 

adres e-mail: otbs@otbs.olsztyn.pl Informujemy, że będziemy mogli wezwać Państwa do 

potwierdzenia swojej tożsamości.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów prowadzenia 

postępowania oraz innych działań prowadzących od zawarcia umowy pomiędzy oferentem a 

administratorem danych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia 

w postępowaniu. 
  

 


