
Załącznik Nr 6 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych reprezentowanego 
przeze mnie podmiotu: tj.:* 
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................,  
 
przez Teatr Capitol z siedzibą we Wrocławiu, do celów związanych z przetargiem na  sprzedaż 
Nieruchomości położnej we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72A wraz ze Środkami 
Trwałymi wymienionymi w ogłoszeniu o przetargu organizowanym przez Teatr Muzyczny Capitol,                       
w trakcie oraz po zakończeniu przetargu, w tym podanie do wiadomości publicznej jak również dla celów 
zawarcia umowy Sprzedaży Nieruchomości położnej we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 
70/72 i 72A wraz ze Środkami Trwałymi wymienionymi w ogłoszeniu o przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ). 

 
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 tzw. RODO r., zostałem poinformowany, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 
Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@teatr-capitol.pl lub  Teatr Muzyczny 
Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław. 

3. Dane osobowe zawarte w ofertach przetargowych przetwarzane będą w celu związanym z 

postępowaniem przetargowym na sprzedaż Nieruchomości położnej we Wrocławiu przy ul. 

Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72A wraz ze Środkami Trwałymi wymienionymi w ogłoszeniu o 
przetargu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.  

4. Dane osobowe zawarte w ofertach przetargowych będą mogły być przekazywane wyłącznie 
podmiotom upoważnionym z mocy prawa.  

5. Dane osobowe zawarte w ofertach przetargowych będą przetwarzane do momentu ustania celu 
przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są 
dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.  

6. Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora:  
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,  

• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
• przenoszenia danych,  
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

- uprawnienia powyższe przysługują w zakresie, w jakim uprawnienia nie są odmiennie 
uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów prawa.   
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7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w postępowaniu 

przetargowym na sprzedaż Nieruchomości położnej we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. 

Piłsudskiego 70/72 i 72A wraz ze Środkami Trwałymi wymienionymi w ogłoszeniu o przetargu. 
 

 

 ................................                                                                              .................................. 

        miejscowość, data                                                                                               podpis 


