
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

 

Klauzula informacyjna 

   

W związku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (78-100), ul. C. K. Norwida 3, reprezentowane  
przez Dyrektora Centrum, tel. 94 35 520 10, FAX 94 35 520 11, email: crrkolobrzeg@krus.gov.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail 

iod@niwa.info.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu – konkursu ofert na dzierżawę 
pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, 
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia przetargu – konkursu ofert  
na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni.  
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w niniejszym przetargu – 
konkursie. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w przeprowadzeniu 

przetargu – konkursu ofert na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni.  

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały 

profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego             

lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

 

 

Zapoznałam/-em się 

 

 

………………………..…………………………………….. 

    (miejscowość, data, czytelny podpis) 
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