INFORMACJA
W związku z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r), zwanego
dalej „RODO” informuję, że:
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna
z siedzibą w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4; tel (42) 614-34-26 wew. 38
2.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – elektronicznie na adres iod@tuszyn.info.pl, listownie na
adres Urząd Miasta w Tuszynie 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 lub telefonicznie (42) 614-34-26 wew.
28;
3.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy dzierżawy, której Pan/Pani jest stroną jako dzierżawca na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO,
2) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu Gminy Tuszyn polegającego na dochodzeniu,
zabezpieczeniu i egzekwowaniu wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
3) wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa – archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r.
poz 164 z późn. zm.);
4.
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane i zgodnie z terminami określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 17
listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019r., poz 1460 z późn. zm.) i ustawę z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz w celu archiwizacji zgodnie z
terminami określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i
archiwach (Dz.U. z 2020r., poz 164 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz 67 z późn. zm.);
6.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

1.

- do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź
poszczególne prawa.

do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych narusza przepisy RODO
7.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - ustawa Kodeks
postępowania cywilnego, jest obowiązkowe; a ich niepodanie uniemożliwiło by podpisanie umowy,
8.

Pana/Pani dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

