Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w przetargu
na sprzedaż nieruchomości
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda
reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: (83)3557008, e-mail: wojt@debowakloda.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod
adresem e-mail: inspektor@debowakloda.pl.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f
(monitoring) ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65
z późn.zm.) w celu związanym z udziałem w przetargu na sprzedaż
nieruchomości oraz ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych w formie i zakresie określonym w przepisach prawa
w szczególności ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w punkcie 3, w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z Instrukcja kancelaryjną.
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych: prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym zgoda na przetwarzanie
danych jest dobrowolna (nie wynika z przepisów prawa).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora będzie skutkować niedopuszczeniem Pana/Pani do udziału
w przetargu.

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI:

…………………………
(data)

……….………………………………….
(czytelny podpis)

