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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 Konkursu Ofert – Syndyk Masy 
Upadłości Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w upadłości – kwalifikowany 
doradca restrukturyzacyjny Marcin Mirosław Kubiczek [dalej: „Organizator Przetargu”]. 
 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem 
e-mail: iod@twojaskok.pl. 
 
3. Administrator przetwarza dane osobowe przedstawicieli oferentów, pozyskane bezpośrednio od 
nich, w celach: w odniesieniu do oferentów, na rzecz których nie nastąpi wybór oferty – weryfikacji 
wpłacenia wadium i przystąpienia do przetargu lub aukcji, przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 
rozliczenia wadium; a w odniesieniu do oferentów, na rzecz których nastąpi wybór oferty – także 
w celu zawarcia i rozliczenia umowy sprzedaży portfela wierzytelności TSKOK. Dane osobowe będą 
przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo podatkowe 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018. poz. 
1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 
 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody dysponenta danych, to jest przez 
oferenta, wyrażonej przez wpłacenie wadium i przystąpienie do przetargu i tym samym podstawę 
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązek ten wynika 
z przepisów prawa upadłościowego) i tym samym podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 
1 pkt c RODO. Administrator przetwarza dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie 
realizowanym przez administratora, tj. w celach dowodowych dla zabezpieczenia dokumentacji 
i informacji na wypadek uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami i tym samym podstawę prawną przetwarzania 
danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f RODO. 
 
5. Wyłączona jest możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Organizatora 
Przetargu w celu marketingu bezpośredniego. 
 
6. W zakresie przewidzianym przez RODO przedstawiciele oferentów mają prawo: 
- żądać od Administratora dostępu do danych osobowych; 
- żądać ich sprostowania; 
- żądać ich usunięcia (w szczególności, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane lub oferenci cofnęli zgodę, a nie ma żadnej innej podstawy przetwarzania, lub jeżeli 
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem); 
- żądać ograniczenia przetwarzania; 
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celach 
wskazanych w pkt 3 oraz na podstawach wskazanych w pkt 4. 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; 
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- zażądać od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego swoich danych. 
- oferenci mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa - w każdym przypadku, w którym sądzą, że dane 
osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO. 
 
7. Dane osobowe przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą 
potencjalnie wyniknąć z tytułu udziału w konkursie ofert lub aukcji, w tym z umów sprzedaży lub do 
końca okresu przedawnienia należności publicznoprawnych - w zależności od tego, który z tych 
okresów jest dłuższy. 
 
8. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być 
przekazane następującym odbiorcom: podmiotowi dostarczającemu na rzecz Administratora usługi 
internetowe (serwer, obsługa poczty elektronicznej etc.), podmiotowi świadczącemu na rzecz 
Administratora usługi księgowe, podmiotowi świadczącemu usługi prawne na rzecz Administratora, 
bankowi, operatorowi pocztowemu, kurierowi, organom państwowym (sądom, organom ścigania, 
urzędom etc. na podstawie właściwych przepisów prawa). Dane osobowe nie są przekazywane do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

 
9. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi udział w przetargu lub 
aukcji lub zawarcie umowy sprzedaży. 
 
10. Organizator Przetargu informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana 
dane nie są profilowane.  


