Klauzula informacyjna
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha
5, 10-313 Olsztyn, zwany dalej Zakładem;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem wskazanym wyżej oraz pod numerem
telefonu 89 526 28 50, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@zlibk.olsztyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy o gospodarce
nieruchomościami;
4) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu związanym z postępowaniem
przetargowym na najem lokalu użytkowego, należącego do zasobu Gminy Olsztyn, które odbędzie się
w dniu 16.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu (pok. 200) prowadzonym w trybie ustnej licytacji
wysokości miesięcznego czynszu netto;
5) Podanie danych osobowych w zakresie bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym na najem lokali użytkowych,
pomieszczeń gospodarczych i garaży należących do zasobu Gminy Olsztyn. Niepodanie określonych danych
spowoduje niemożliwość udziału Pani/Pana w postępowaniu przetargowym;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do wglądu i kontroli
dokumentacji postępowania;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO;
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w
rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
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