BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
tel: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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”, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z siedzibą: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargu
ofertowego na sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rej. PKN
08533
3. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 63 270 09 24, email:
iod@kleczew.pl
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew jest
wypełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z konieczności przeprowadzenia
procedury przetargowej.
5. Podane dane, będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem przetargu ofertowego na
sprzedaż samochodu używanego marki NEOPLAN Bus GmbH, nr rej. PKN 08533.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa w szczególności art. 9 ust. 2 RODO.
7. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami wynikającymi z prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane
profilowaniu.
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