Klauzula informacyjna dla uczestników przetargu na zbycie nieruchomości
stanowiących własność miasta Zgorzelec, w zakresie przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta
Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.eu, tel.757756604, 757752350, 757752082
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 757759914, poprzez
email j.kuziora@zgorzelec.eu lub pisemnie na adres Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO oraz:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane upoważnionym odbiorcom
na mocy odpowiednich przepisów prawa. Dodatkowo mogą być udostępniono
podmiotom wykonującym usługi na zlecenie Administratora, w tym
rzeczoznawcom majątkowym.
Ponadto, dane osobowe osoby, która wygrała przetarg (tj. imię i nazwisko
nabywcy), wywieszone zostaną na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Zgorzelec.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

Dane osobowe nabywcy nieruchomości będą przetwarzane w ramach
dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowe
i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, tj. wieczyście.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania.
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W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Aby zostać dopuszczonym do przetargu, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest obligatoryjne.
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
nie będą też podlegać profilowaniu.

