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1. BTS Sp. z o.o. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,  
w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Oferenta 
przetargu oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu  
i inne osoby odpowiedzialne. 

2. BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wyznaczył inspektora ochrony danych,  

z którym może się Pan/Pani kontaktować drogą mailową pod adresem: iod@btsdg.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez BTS Sp. z o.o. 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne  
do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także  
na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora,  
w szczególności dochodzenie roszczeń. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 
trzecim. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 6 lat  
od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba 
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora 
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo  
do przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane w celu zgłoszenia 
udziału w przetargu. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może 
skutkować niedopuszczeniem do przetargu Oferenta przetargu.  

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, BTS Sp. z o.o. nie będzie 
podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO.  
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