KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU
W OŚRODLKU SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM.
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, zwane dalej RODO)
informujemy, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (DALEJ ADMINISTRATOR)
Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim - siedziba: 83-200
Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, tel. 533 236 148, e-mail: osir@osir.com.pl.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się :
a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl,
b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu przeprowadzania kwalifikacji
i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy najmu, jej realizacji, dokonywania rozliczeń,
windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, na podstawie ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i aktów wykonawczych do niej wydanych. Następnie dane osobowe
będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
1) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom związanym
z Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, np. firmy informatyczne, zleceniobiorcy;
2) w zakresie określonym w przepisach Państwa dane będą podane do wiadomości uczestnikom przetargu (imię
i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wniosła wadium),
3) w zakresie określonym w przepisach Państwa dane mogą zostać opublikowane na stronie internetowej
administratora (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie
z obowiązującą w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia danych osobowych,
3) do ograniczenia przetwarzania danych.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
WYMÓG PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału
w przetargu.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez administratora,
w tym profilowaniu.
PRZEKAZYWANIE DANYCH
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji

międzynarodowych.

