Załącznik nr 6 do Regulaminu pierwszych przetargów pisemnych ograniczonych
na wydzierżawienie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny

……………………., dnia …….
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny jest
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, adres: ul. Białe Zagłębie 25 26-052 Nowiny, adres e-mail:
nowiny@nowiny.com.pl
2. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargu pisemnego
ograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka/-i nr ………………………., obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina
Sitkówka-Nowiny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pana/Pani/Państwa zgody.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze i wynika z ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania w granicach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do
przeniesienia danych.
6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
tej zgody przed jej wycofaniem.
7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pana/Pani/Państwa prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani/Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Pana/Pani/Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego
przepisami prawa.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń).
11. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak ich niepodanie uniemożliwi
Pana/Pani/Państwa udział w przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka/-i nr
………………………., obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny,.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją i zrozumienie przysługujących mi praw.

.................................................................................
(data i czytelny podpis Oferenta)
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