
Załącznik nr 4 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1.1. Administratorem danych osobowych, dalej „ADO”, jest Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., 

 al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (zwana również „Spółką”); 

1.2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl.; 

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z pierwszym postępowaniem na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Borowiczkach, m. Płock, województwo mazowieckie. Przetwarzanie danych 

osobowych nastąpi na podstawie zgodnej z: 

a. art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli działań podjętych przez Panią/Pana przed zawarciem umowy, 

związanych z postępowaniem na sprzedaż nieruchomości, zmierzających do zawarcia ze Spółką 

umowy, a także w przypadku jej zawarcia w celu wykonania tej umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą; 

b. art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia przez ADO obowiązków prawnych wynikających 

z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z Kodeksu cywilnego; 

c. art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń 

wynikających z przepisów prawa, archiwizacja dokumentacji postępowania przetargowego. 

1.4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 

a) wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania, gdyż co do zasady postępowanie o sprzedaż nieruchomości gruntowej jest jawne, 

b) uprawnione podmioty publiczne, 

c) uprawnione podmioty Grupy Orlen, w tym Energa SA, 

d) podmioty dostarczające korespondencję,  

e) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  

f) podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, 

g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów 

wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez ADO, 

1.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z prowadzonego postępowania 

przetargowego,   

b) w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane do momentu zakończenia  

jej obowiązywania i rozliczenia (w tym podatkowego) oraz przez okres związany  

z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń z niej wynikających.  

1.6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

1.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 

stosowanie do art. 22 RODO. 

1.8. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii; ADO może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o sprzedaż nieruchomości gruntowej; 

b) sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych; skorzystanie z tego prawa nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o sprzedaż nieruchomości gruntowej, ani zmianą postanowień umowy  



na niezgodne z kodeksem cywilnym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników;  

c) żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego prawa  

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o sprzedaż 

nieruchomości gruntowej, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 

prawa w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w stosunku do operacji przetwarzania prowadzonych  

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;  

e) usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach; 

        Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD. 

f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych 

osobowych. 

  

2. Dla uzyskania przez ADO potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane ADO, dysponują 

już informacjami, o których mowa w pkt. 1, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych 

osobowych tych osób, przekazanych przez Oferenta w ofercie do danego postępowania na sprzedaż 

nieruchomości, o którym mowa w pkt. 1.3, Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

obowiązkiem informacyjnym stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu pierwszego przetargu pisemnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowiczkach, m. Płock, województwo 

mazowieckie 


