Urząd Gminy w Krzymowie
_________________________________________________

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Krzymów
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.
Inspektorem danych osobowych jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel.
63 2413776 lub adresem e mail krzymow@op.pl
2) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia sprzedaży mienia
komunalnego stanowiącego własność Gminy Krzymów na podstawie Pana/i dobrowolnej
zgody, zgodnie z art. 6 RODO.
3) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych w tym również państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej w
zakresie wynikającym z ustawowego obowiązku*** w tym również osobom
upoważnionym przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych.
4) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego
rzeczowego wykazu akt**
5) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem,
że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, jedynie w zakresie,
który nie jest objęty ustawowym obowiązkiem udostępnienia i przetwarzania danych***
6) W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/i danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj.: zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/i
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem o ile nie
sprzeciwia się temu ustawowy obowiązek przetwarzania wynikający z przepisów
szczególnych***
7) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszają
przepisy RODO.
8) Podanie przez Pana/ią dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z
ustawowego obowiązku***) jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
procesem przeprowadzenia sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy
Krzymów.

Krzymów, dnia …………... r.

……………………………………………………
(podpis uczestnika postępowania)

Urząd Gminy w Krzymowie
_________________________________________________

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

* RODO - 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1
** Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67

*** Zarządzenie nr Or.120.9.2018 Wójta Gminy Krzymów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie sprzedaży CITROËN
Jumper stanowiącego mienie komunalne Gminy Krzymów

