














Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniewoszów z siedzibą ul. 
Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Można się z nami kontaktować:

• listownie pod wskazany powyżej adres,
• telefonicznie: 48 6215003

2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Gniewoszów jest Pani Paulina Bojanowska, tel.: 
486215003,

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  związanych  z
postępowaniem przetargowym na sprzedaż nieruchomości  oznaczonej nr 227/20 o pow.
0,0974 ha położonej w Wysokim Kole, Gmina Gniewoszów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e
w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

4. W  celach  realizacji  czynności  o  których  mowa  w  pkt  2,  potrzebujemy  Pani/Pana
następujących danych:

• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• nr PESEL,
• nr dowodu osobistego,
• inne dane (wynikające z przepisów ustawy).

5.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwowe ;
6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.
7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  archiwizacji  akt  zgodnie  z

kategorią  archiwalną,  niezbędny  do  zakończenia  czynności  związanych  z  realizacją
Pani/Pana wniosku, umowy lub do dnia wypełnienia wzajemnych zobowiązań, nie krócej
jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:
• treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
• prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
• prawo wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych  na  podstawie  art.  21

RODO,
• prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z

prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust. 3 (*jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

9. Przysługuje  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
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dotyczących narusza  przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana wniosku w sprawie o której mowa w pkt 3;

11. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w
formie profilowania.

……………………………………………………….
(miejscowość, data, imię i nazwisko)
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