
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. RODO  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy Państwa co następuje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Dopiewie, 62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a. 

2. Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres: gosir.iod@dopiewo.pl. 

3. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

4. Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty 

dzierżawy terenu – punkt gastronomiczny na „OWOCOWEJ PLAŻY” w Zborowie .   

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia  

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia 

działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.  

6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których 

mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat. 

9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 

f) przeniesienia Państwa danych osobowych,  

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera 

istotny wpływ. 

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane/ 
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