
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie, ul. M. Kopernika 16, 11-520 Ryn.
W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować
na adres e-mail: marcin.konieczny@gptogatus.pl
Dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  związanych  z  realizacją  publicznego  przetargu
ogłoszonego  na  sprzedaż  akordeonu   i  zobowiązań  z  niego  wynikających.  Podstawą  prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (RODO).
Pani/Pana  dane:  imiona,  nazwisko,  Pesel/  NIP,  adres  zamieszkania,  email/  nr  tel.,  numer  konta
bankowego,  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w związku z  ustawą  z  dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny, a także w związku z realizacją  sprzedaży akordeonu.
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  osoby  lub  podmioty,  które  w  ramach
sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Sprzedającym zażądają udostępniania Umowy
wraz z załącznikami i którym Sprzedający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na
podstawie przepisów prawa.
Dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  kancelariom  prawnym,  firmom  doradczym  
i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator.
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  czas  określony dla  poszczególnych  symboli
kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w RPEKiT w Rynie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Dane będą przetwarzane do końca realizacji przetargu, a następnie mogą być przetwarzane przez okres
roszczeń  związanych  z  tym  procesem.  Pozostałe  dane  będą  przetwarzane  w  terminach
odpowiadających terminom wskazanym w odrębnych przepisach prawa.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Ma  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego
przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych.
Administrator  informuje,  że  nie  przetwarza  Pani/Pana  danych  w  sposób,  który  prowadzi  do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym ich profilowania.
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego:  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją   ........................................……………..............
data i podpis oferenta
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