
KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA  

OFERENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGU 

 NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 10 POŁOŻONEGO W SŁUBICACH PRZY 

UL. AKADEMICKIEJ 2A 

 

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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: iod@amu.edu.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b)  

i lit. c) RODO w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu przetargowym w sprawie 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Słubicach przy ul. Akademickiej 2A, jak i w celu 

ewentualnego późniejszego zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży  

w formie aktu notarialnego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Notarialna, która będzie sporządzała 

akt notarialny oraz w której zawierana będzie umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu  

i sprzedaży. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także innym odbiorcom oraz 

podmiotom prawnym w celu realizacji umowy lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa 

lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jednocześnie 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  informuje, że realizacja praw w zakresie 

ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, może uniemożliwić zawarcie umowy 

ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek 

uczestnictwa w przetargu i ewentualnego zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało 

brakiem możliwości wzięcia udziału w przetargu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 


