Kętrzyn, dnia 25.04.2019 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Komunalnej Energetyki Cieplnej „KOMEC” Sp. z

o. o. z siedzibą

w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10 informuje, że posiada do sprzedaży:

I.

Instalację cieplną kotłowni olejowo – gazowej wyłączonej z eksploatacji w 2014 roku,
wyposażonej w nw. urządzenia:
1. Kocioł „BUDERUS”. Typ G 605. Moc 670 kW. Rok produkcji 1999 – sztuk 3.
2. Palnik gazowy „GIERSCH”. Typ MG2-ZM-L-N. Moc 250:900 kW. Rok
produkcji 2005 – sztuk 3.
3. Naczynie przeponowe 1000 l. Typ ICN-1000. Max ciśnienie 6 bar. Temperatura
robocza 1200C. Rok produkcji 1999 – sztuk 2.
4. Zbiornik oleju „SCHULTZ” pojemność 2000 l. Rok produkcji 1999 – sztuk 15.
5. Ścieżki gazowe przykotłowe z reduktorem ciśnienia gazu. Rok produkcji 2005 –
sztuk 3
6. Komin stalowy z blachy kwasoodpornej DN-300, wysokość 20 m – sztuk 3.

II. Kocioł stalowy wodny niskotemperaturowy na paliwo stałe (ekogroszek) - sztuk 1.
Rok produkcji 2014. Typ „INNOVEX”. Moc 270 kW. Powierzchnia ogrzewalna kotła
27m2. Max ciśnienie wody 0,3 MPa. Max temperatura wody 1000C. Masa kotła 2.200 kg.
Zasobnik węgla – sztuk 1. Podajnik węgla – sztuk 1.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:


telefony nr: 89 751 2989, 89 751 3897 lub 89 751 5295



email sekretariatu: komec@poczta.onet.pl

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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) zwaną dalej RODO, na sprzedającej Spółce jako administratorze danych osobowych spoczywają
obowiązki informacyjne względem osób, których dane pozyskuje Spółka w toku

gromadzenia danych

o zainteresowanych kupnem ww. urządzeń. W związku z powyższym oferenci będący osobami fizycznymi lub
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, pełnomocnicy takich oferentów, zobowiązani
są do podpisania i złożenia klauzuli informacyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia, co będzie potwierdzeniem zapoznania się z ww. informacją. Oferenci będący osobami prawnymi
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazują sprzedającej Spółce wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1
Informacja:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalna Energetyka Cieplna
"KOMEC" Sp. z o.o., z siedzibą w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji ze Spółką umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
- zarzadzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania,
jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy,
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
- dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
- wewnętrznych celów administracyjnych Spółki,
- podjęcia na Pana/Pani wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką,
- marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC"
Sp. z o.o., oraz z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółkę w celach określonych w pkt 3
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
- Urząd Miasta Kętrzyn;
- inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
- biura informacji gospodarczej, rejestru dłużników;
- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie
zawartej ze Spółką umowy powierzenia danych osobowych.
4. Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres

wynikający

z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych
osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ustanowionego
na podstawie przepisów prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem umownym, w zakresie
realizacji obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych. Podanie danych
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy lub zlecenia usługi Spółce.
8. W przypadku kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana ze Spółką umowa lub
w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
ze Spółką, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób
zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym z profilowaniem w przypadkach dokonywania oceny przyporządkowania do grupy
taryfowej oraz sposobu rozliczenia należności.
9. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.komecketrzyn.pl

………………………….
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2
Kętrzyn, dnia…………………………..

...............................................
……………………………...
(nazwa/ imię, nazwisko i adres)

Oświadczenie
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO

1

wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………..
(data i podpis)

1

Rozporządzenie 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)

