
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW AUKCJI 

W związku z treścią 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/Wt. 
(„Rozporządzenie"), informujemy Państwa, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o. z siedzibą w 
Sopocie („Administrator"). 

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu: 

1) rejestracji uczestnictwa w aukcji organizowanej przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia, 

2) zawarcia umowy i jej realizacji w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności 
aukcyjnej - art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, 

3) rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją - art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, 
4) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z niewywiązaniem się przez 

Państwo z zawartej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, 
przed organami ścigania, organami orzekającymi, oraz w postępowaniach administracyjnych - 
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

5) zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej przez Administratora aukcji – art. art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia, 

6) otrzymywania informacji o aukcjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora – art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

2. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora: 

1) podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

2) podmiotom, które działają w imieniu Administratora oraz przy pomocy których Administrator 
realizuje działalność w zakresie określonym w pkt 2, 

3) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą oraz pośrednictwa w 
płatnościach w zakresie określonym w pkt 2, 

4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne, 
pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz marketingową w zakresie określonym w pkt 2.  

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z 
obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, 

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną 
działalnością aukcyjną lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów 
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu: 

1) prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 
2) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
3) prawo do przenoszenia danych osobowych, 
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa. 

5. Jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest wymagane dla realizacji umowy, nie stanowi 
realizacji obowiązku prawnego, czy też nie stanowi uzasadnionego prawnie interesu 



Administratora, mogą Państwo być poproszeni o wyrażenie zgody na określone sposoby 
wykorzystania Państwa danych osobowych. Taka zgoda może umożliwić m. in. otrzymywanie 
przez Państwo informacji o aukcjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora. W 
takim przypadku w dowolnym momencie i w dowolny sposób przysługuje Państwu prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (nie wpłynie to na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

6. W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa mogą 
one pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego 
pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze źródeł 
powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

7. W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa, 
wskazać należy, że Administrator przetwarza Państwa: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz 
dane kontaktowe. 

8. Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 2 
powyżej, dla: 

1) uczestnictwa w aukcji organizowanej przez Administratora, a konsekwencją niepodania 
Państwa danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w aukcji, 

2) zawarcia umowy z Administratorem i jej realizacji, a konsekwencją niepodania Państwa 
danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem i jej realizacji, 

3) rozpatrzenia wniosków związanych z rękojmią i gwarancją, a konsekwencją niepodania 
Państwa danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosków z nimi 
związanych, 

4) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z niewywiązaniem się przez 
Państwo z zawartej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec 
Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, oraz w postępowaniach 
administracyjnych, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w aukcji i zawarcia umowy z Administratorem, 

5) zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej przez Administratora aukcji, a konsekwencją 
niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w aukcji,   

6) otrzymywania informacji o aukcjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a 
konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania 
tych informacji. 

9. Dane kontaktowe Administratora: 

Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o. z siedzibą w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-768 Sopot, 
nr kontaktowy: 58 551 22 89, adres e-mail: rodo@sda.pl 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
podpis 

 
 


