Załącznik nr 1 do przetargu- Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
otrzymanych od osoby, której dane dotyczą
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Andrychów z siedzibą w Andrychów,
ul. Słowackiego 2E, 34-120 Andrychów, tel. 33 8752015, e-mail: andrychow@katowice.lasy.gov.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzanie w celu:
 zawarcia umowy dzierżawy rolnej,
 wykonania w/w umowy,
 wykonania obowiązku ustawowego, w tym w szczególności podatkowego i
rachunkowego,
 opublikowania wyników przetargu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej,
 archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania
faktów i kontroli,
 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych :
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, związanego z koniecznością podania danych wymaganych przez
przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych (dowodowych) dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO);
 przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty do przetargu i zawarcia
umowy.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez
Administratora przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po roku ostatecznego zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami
prawa.
Dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu)
pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez
Administratora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
5. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i innym podwykonawcom (firmy prawnicze,
informatyczne, ubezpieczeniowe oraz księgowe), z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia danych osobowych.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
 Prawo dostępu do danych osobowych.
 Prawo żądania sprostowania danych osobowych.
 Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane osobowe są przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego.
 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych
Dane nie są przekazywane poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

