Klauzula dla dzierżawców nieruchomości rolnych.
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 Pani/Pan danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo z siedzibą w Konstantynowie 1, 62-053 Konstantynowo, adres email: konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl. Dodatkowe informację o nas można uzyskać przez stronę
internetową www.konstantynowo.lasy.gov.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod@rodo.pl
ADO przetwarza Państwa dane w celu:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości zasobu własności
rolnej Skarbu Państwa z dn. 14 stycznia 2009 r. (t.j. z 2013r., poz. 1142 ze zm.).
Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa, a także podmioty przetwarzające dane
w imieniu Administratora danych osobowych, świadczące usługi doradcze, w tym usługi prawne
i konsultingowe oraz podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Administratora.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma
prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
c. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww.
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niepodanie tych danych będzie skutkować odrzuceniem
Państwa oferty
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21
RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

w formie

