Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Kopernik” z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96, 87-100 Toruń,
zawartych w ofercie, zgodnie z Rozporządzeniem 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.”

…………………………
miejscowość i data

........................................
czytelny podpis

Oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem przetwarzania danych
osobowych w SM „Kopernik” w Toruniu
„Oświadczam, że administrator danych osobowych poinformował mnie 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, że:
a) administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” z siedzibą
w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96, 87-100 Toruń,
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@smkopernik.pl,
c) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie naboru ofert
w zakresie sprzedaży nieruchomości, a podstawą przetwarzania danych jest
moja dobrowolna zgoda,
d) mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody,
e) dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie
zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru ofert, nie dłużej jednak niż do
zakończenia naboru, w którym biorę udział,
f) moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane
do państw trzecich,
g) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru
ofert,
w którym biorę udział,
h) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i) nie jestem profilowana/y.”

…………………………
miejscowość i data

........................................
czytelny podpis

