
KLAZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm), tzw. RODO, informuję, 

że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta nowodworski z siedzibą 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego 

Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim - e-mail: iodo@nowodworski.pl. 

 administrator danych osobowych gwarantuje, ze dane osobowe osób 

uczestniczących w przetargu (licytacji) są przetwarzane wyłącznie w celu:  

a) umożliwienia udziału w przetargu (licytacji), złożenia oferty, jak również zawarcia 

i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 

prawnie uzasadnionym interesem Starosty Nowodworskiego (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) archiwizacji – dla wypełnienia obowiązków ustawowych oraz dla zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Starosty Nowodworskiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. c, f RODO). 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

• Posiada Pani/Pan prawo:  

a) do dostępu do swoich danych osobowych;  

b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich 

sprostowania lub uzupełnienia.  
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• Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem 

koniecznym do udziału w przetargu (licytacji) i zawarcia umowy, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu (licytacji).  

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Data i podpis (miejsce poniżej) 


