Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników na
najem lokali użytkowych.

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk (zwany dalej
Administratorem).
2. Z Administratorem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się
pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail
biuro@gdansk.wiw.gov.pl lub telefonicznie +48 58 302-32-52.
3. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa
danych osobowych, a także przysługujących uprawnień możecie się Państwo
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300
39 61.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z konkursem
przetargiem na najem lokalu użytkowego
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) , c)
oraz a) RODO,
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
wzięcia udziału w konkursem.
7. W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym
podmiotom i osobom, gdyż co do zasady wskazane postępowania i konkursy są
jawne.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania lub konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 5
lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie dane
będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:
 żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
 usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,






wniesienia sprzeciwu,
wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w wypadku w których przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem
zgody
przeniesienia danych do innego Administratora Danych.

