Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
dyrektora SP nr 2 w Kętach z dnia 08.11.2018

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na
zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 z późn. Zm.) oraz w zakresie
wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018
r., poz. 121 ze zm.) a także rozporządzenia rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490
t.j. z dnia 2014.10.31), w związku z powyższym informujemy, że:
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Bohaterów Monte Cassino w Kętach reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy
ul. Wyspiańskiego 1 , 32-650 Kęty.
tel. (033) 845 29 32
e-mail: sp2@edukacja.kety.pl
adres WWW: www.sp2.edukacja.kety.pl

II.

1.
2.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Ewelinę Gapską, z którą
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: sp2@edukacja.kety.pl
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z ogłoszeniem przetargu
pisemnego nieograniczonego na najem sali gimnastycznej, w „małym” budynku szkoły,
położonej w Kętach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1. oraz w celu zawarcia umowy z
wyłonionym zwycięzcą przetargu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 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.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z póź. zm.), ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) a
także rozporządzenia rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z
dnia 2014.10.31).

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na
jego polecenie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
VIII.
IX.
X.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem:
a) ustawowym,
b) warunkiem zawarcia umowy,
Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w przetargu.

