Załącznik nr 3*
do Ogłoszenia Wójta Gminy Kroczyce.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu ofertowym w postępowaniu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki
JELCZ, model 004, nr rejestracyjny SZA R913, rok produkcji 1987.

…………………………..
(Data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Gmina Kroczyce ul.
Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, Tel 34 3152150-5
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych proszę
kontaktować się z podinspektorem ochrony danych osobowych: iod@kroczyce.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki JELCZ, model 004, nr rejestracyjny SZA R913, rok produkcji 1987 na
podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713)
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną planowo przez okres 10 lat.
7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

*należy złożyd w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną

