KLAUZULA INFORMACYJNA *
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina; 316,
tel. 14 64 84 520 w imieniu, której działa Wójt Gminy Żegocina.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Z inspektorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.zegocina@rewolt.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Pani/Pana dane są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zgodnie złożoną przez Panią/Pana ofertą
przetargową, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz.U. z 2014 r,
poz. 1490/ oraz Regulaminu przetargów pisemnych na dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących
własność Gminy Żegocina, przyjętego Zarządzeniem Nr 0050.225.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia
20.05.2020r, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c (RODO).

5. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom upoważnionym na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podstawą
przekazania/powierzenia danych może być umowa powierzenia przetwarzania danych określająca
wzajemne prawa i obowiązki podmiotów w tym zasady bezpieczeństwa przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Żegocina będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany
przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. (więcej informacji na stronie UODO https://uodo.gov.pl/ )
9. Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest niezbędne do wydania decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niepodanie danych uniemożliwi realizację
wniosku.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

*dla oferentów biorących udział w przetargu na dzierżawę nieruchomości

