
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu Prowadzenia Przetargów Pisemnych i Ustnych 

w BTS Sp. z o.o 

 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych oferenta w związku z 
prowadzeniem postępowania przetargowego w oparciu o Regulamin prowadzenia przetargów 
pisemnych i ustnych w BTS Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.  

 

 
1. BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ul. Koksowniczej 1, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049437 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. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:  
BTS Sp. z o.o., ul. Koksownicza1, 42-523 Dąbrowa Górnicza lub adresem e-mail: iod@btsdg.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu: 
- zawarcia umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. b) RODO, 
- realizacji obowiązków prawnie ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
- prowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego 
w tym m.in.: pojazdów samochodowych, ich części oraz innych środków trwałych na podstawie  art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO, 
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Kategorie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, które będzie przetwarzał Administrator, 
wynikają z zapisów Regulaminu prowadzenia przetargów pisemnych i ustnych dotyczącego sprzedaży 
zbędnych składników majątku trwałego w tym m.in.: pojazdów samochodowych, ich części oraz innych 
środków trwałych BTS Sp. z o.o. (wymagane dokumenty złożone do przetargu) jak również przepisów prawa 
związanych z przedmiotem sprzedaży. 

5. Odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być podmioty współpracujące  
z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług w zakresie przeprowadzenia 
procedury przetargowej, wsparcia bieżących procesów biznesowych Administratora oraz podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

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

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres trwania postępowania 
przetargowego. Po tym okresie, dane przechowywane są przez okres 6 lat od zakończenia postępowania 
przetargowego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8. 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 (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie 
Administratora), a także prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych  
i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych 
danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób 
zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy). 

9. 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. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań 
przed zawarciem umowy (np. wzięcie udziału w przetargu), a w przypadku zawarcia umowy w celu jej 
wykonania. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować 
niedopuszczeniem do przetargu Oferenta przetargu.  

11. 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.  

 
 
 
 
 
 
...................................................................     ................................................................... 
miejscowość i data       czytelny podpis Oferenta 

 


