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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informuję, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Organizator przetargu - Syndyk Masy 
Upadłości ANIOŁ-CAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Rybniku 
doradca restrukturyzacyjny Marcin Mirosław Kubiczek [dalej: „Organizator przetargu”]. 
 
2. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w trakcie oraz po zakończeniu Przetargu wyłącznie 
w celu organizacji i przeprowadzenia przetargu, zawarcia i wykonania umowy dzierżawy, w okresie 
trwania umowy dzierżawy, jak również wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo 
podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U.2016.922 ze zm.) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
3. Wyłączona jest możliwość przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych przez Organizatora 
przetargu w celu marketingu bezpośredniego.  

 
4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Organizator 
przetargu zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach, chyba że możliwe 
będzie wykazanie, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowej organizacji 
i przeprowadzenia przetargu, zawarcia i wykonania umowy dzierżawy, jak również wypełnienia 
obowiązków przewidzianych przez prawo podatkowe. 

 
6. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, których udział jest 
niezbędny w celu organizacji i przeprowadzenia przetargu, zawarcia i wykonania umowy dzierżawy, 
jak również wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo podatkowe, w tym Sędziemu  
– komisarzowi postępowania upadłościowego ANIOŁ-CAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w upadłości z siedzibą w Rybniku oraz członkom komisji przetargowej (zasady i tryb powoływania 
komisji przetargowej określa Regulamin przetargu) lub pracownikom kancelarii doradcy 
restrukturyzacyjnego, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy 
ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

 
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
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d) przenoszenia danych   
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy 
dzierżawy. 
 
9. Organizator przetargu informuje. że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany 
i Pani/Pana* dane nie są profilowane. 
 
10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* 
danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), jednakże cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej 
wycofaniem. 

   
 


