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Załącznik nr. 3
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 jako RODO) podaję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec z siedzibą w
Rudzińcu ul. Leśnej 7, 44-160 Rudziniec, tel./fax. 32 3008150, strona internetowa:
www.katowice.katowice.lasy.gov.pl., e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – dr Bartosz Mendyk, z którym można
kontaktować się kierując korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
iod@drmendyk.pl lub pod nr telefonu 507-054-139
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego na
dzierżawę gruntów, w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez
czas niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały mu przekazane, a po tym czasie przez okres
wymagany wiążącymi administratora przepisami kancelaryjno-archiwizacyjnymi.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa (np. organy publiczne), a także podmioty współpracujące z administratorem, takie jak inne
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi
pocztowe, usługi archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej
ochrony ujawnionych im danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do
żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi w sprawach ochrony danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w
jakim dane te zostały podane. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
ich podanie jest obowiązkowe.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
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Data i czytelny podpis

