
KLAUZULA DLA OFERENTÓW ORAZ OSÓB TRZECICH UCZESTNICZĄCYCH 
W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM I ZAWARCIU UMOWY 

 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 
4.5.2016, p.1-88, dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, ZGM „Zębiec” S.A., informuje Państwa, 
iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka 

Akcyjna, 27-200 Starachowice NIP: 664-000-08-16, REGON 000025224, KRS 0000049427, dalej ZGM 
„Zębiec” S.A., 

2. Inspektorem ochrony danych w ZGM „Zębiec” S.A. jest Pani Beata Pomorska, z którą mogą się Państwo 
skontaktować pod adresem e-mail: beata.pomorska@zebiec.pl,  

3. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest: 
Jeśli są Państwo Oferentem (dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe): 

1) prawnie uzasadniony interes ZGM „Zębiec” S.A. [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: 
- niezbędnym do przeprowadzenia konkursu na zbycie prawa użytkowania wieczystego, 
- zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ewentualnym 

ustaleniu i dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami. 
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

2) prawnie uzasadniony interesu ZGM „Zębiec” S.A.  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu zabezpieczenia 
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Jeśli są Państwo Pełnomocnikiem (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe służbowe, udostępnione przez 
Państwa mocodawcę w pełnomocnictwie): 

1) prawnie uzasadniony interesu realizowany przez ZGM „Zębiec” S.A. oraz Państwa mocodawcę 
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: 

- określenia osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta/Kontrahenta i zakresu takiego 
umocowania, uczestnictwa Państwa w rokowaniach i składaniu ofert oraz zawarciu i realizacji 
umowy, 

- zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub ewentualnym 
ustaleniu i dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym realizowane 
było przedmiotowe zbycia prawa i, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych 
lub rachunkowych), 

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZGM „Zębiec” S.A. 
5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych 
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora, 
f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych, 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO. 

Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt g) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne 
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora lub Inspektora. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym 
do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie 
odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych i serwisów internetowych), partnerzy obsługi prawnej, operatorzy pocztowi. 

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do uczestnictwa w konkursie i zawarcia 

umowy.  
9. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością podjęcia działań w celu realizacji zadania. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

