
        Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Zgoda: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z 

konkursem ofert najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

gastronomicznej w Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Klauzula: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  
 
-Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Polna 8/1, 
69-113 Górzyca, gniewczynska.m@interia.pl 
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na 
adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a) i lit. c) RODO. 
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 
Restauracji na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym zgodnie z przyjętym regulaminem  
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej 
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które 
na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora. 
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy obowiązującego prawa. 
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania 
poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu i 
wynika z przepisów prawa 
-Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu 
podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym.  
 
 


