Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Investment Partner Sp. z o.o. w związku z Przetargiem na zbycie nieruchomości

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego zgodnie z wymaganiami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest spółka INVESTMENT PARTNER Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Cieplaka 19.
2. Inspektorem Danych
e-mail: impel@auraco.pl.
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3. Dane osobowe uczestników przetargu będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu
będącego własnością spółki,
b) złożenia zgłoszenia udziału w przetargu w tym o zamiarze nabycia mieszkania
i zapoznania się z jego stanem technicznym oraz o znajomości warunków i zasad
przetargu, określonych w Regulaminie Przetargu,
c) złożenia najkorzystniejszej oferty zakupu lokalu będącego przedmiotem przetargu,
d) zawarcia i wykonania umowy notarialnej sprzedaży wylicytowanego lokalu,
e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem spółki,
f) archiwizacji – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem spółki,
g) kontaktowania się z uczestnikami przetargu.
4. Przetwarzane są następujące dane osobowe uczestników przetargu:
a) imię / imiona, nazwisko,
b) dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),
c) dane identyfikacyjne (numer PESEL, numer dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości),
d) dane finansowe (numer rachunku bankowego).
5. Dostęp do danych osobowych osób uczestniczących w przetargu będą mieć wyłącznie
upoważnieni pracownicy spółki a także podmioty będące odbiorcami danych w rozumieniu
Rozporządzenia RODO. Odbiorcami takimi są podmioty biorące udział w sporządzeniu umowy
sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego. Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe uczestników przetargu nie są przekazywane poza teren Polski / Unii

Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Dane osobowe uczestników przetargu, którzy nie uzyskają przebicia, przechowywane będą
do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę
przetwarzania danych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie
dłużej jednak niż przez okres 10 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie,
w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub
prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe uczestników przetargu, którzy
uzyskają przybicie przechowywane będą przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikających z faktu przybicia/z zawartej umowy sprzedaży lokalu, a następnie do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania
danych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak
niż przez okres 10 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności
sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego
zakończenia postępowania.
8. Uczestnicy przetargu mają prawo:
a) do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich sprostowania lub
uzupełnienia,
c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku
przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki,
f) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez uczestników przetargu powyższych danych osobowych jest warunkiem
koniecznym do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanego lokalu.
Brak podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w przetargu
oraz zawarciem umowy sprzedaży.
10. Dane uczestników przetargu pochodzą bezpośrednio od nich.
11. Dane uczestników przetargu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu lub podejmowaniu decyzji.

Przyjąłem do wiadomości niniejszą Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych. Akceptuję jej warunki.
……………………..…………………….………………………………………………………...
Data i podpis uczestnika przetargu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości klauzuli informacyjnej

