Załącznik nr 2
do ogłoszenia o przetargu publicznym
na sprzedaż autobusu stanowiącego własność Gminy Rudnik

Klauzula informacyjna RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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)
(Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Rudnik
(adres: Rudnik71, 22-330 Rudnik, telefon kontaktowy: 84 684 11 23, mail:
urzad@rudnik.gmina.pl)
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: pslawicka@pcat.pl oraz pisemnie
na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c
RODO w celach związanych z realizacją umowy .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy
publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
działalności Gminy Rudnik;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Rudnik przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy
Rudnik.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to
konieczne do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach, w tym przepisach archiwalnych.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:
 przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego,
związanych z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ww. ustaw.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

