
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok,  Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białymstoku  ul. Bitwy Białostockiej 8.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679  z  dnia  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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest  organizator przetargu : Syndyk

Masy  Upadłości  Zakładu  Wykonawstwa  Sieci  Elektrycznych  Białystok,  Sp.  z  o.o.
w upadłości  z siedzibą w Białymstoku – dalej „Organizator przetargu”.

2. Pani/Pana*  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  trakcie  oraz  po  zakończeniu
Przetargu  wyłącznie  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Przetargu,  zawarcia
i  wykonania  umowy  kupna-sprzedaży,  jak  również  wypełnienia  obowiązków
przewidzianych przez oprawo podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U. 2019, poz.1781 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r.

3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku
przetwarzania Pani/Pana* danych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Pani/Pana*  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  dla
prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Przetargu, zawarcia i wykonania umowy
kupna - sprzedaży, jak również wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo
podatkowe.

5. Pani/Pana* dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, których
udział  jest  niezbędny  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Przetargu,  zawarcia
i  wykonania  umowy  kupna  -  sprzedaży,  jak  również  wypełnienia  obowiązków
przewidzianych  przez  prawo  podatkowe,  w  tym  Sędziemu  Komisarzowi
postępowania upadłościowego Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok,
Sp. z o.o.  w upadłości  z siedzibą w Białymstoku lub upoważnionym pracownikom
Syndyka,  którym  powierzono  pisemnie  przetwarzanie  danych  osobowych  i  którzy
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie
umowy kupna-sprzedaży.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu*  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana*  danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
przetwarzania  z  prawem,  którego  dokonano  zgodnie  z  prawem,  przed  jej
wycofaniem.

                                                                                                 Syndyk Sławomir Łuka


