
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników przetargu na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Gminy Miasta Gdyni – Miasta  

na prawach powiatu 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 RODO [Rozporządzenie 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 
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119], wobec uzyskania od 
Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 

1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych jest 
                                                      Prezydent Miasta Gdyni 

        Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 
                                                      e-mail: umgdynia@gdynia.pl 
             tel.: +48 58 626 26 26 

2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl  
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia,  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 

3. Cel przetwarzania:  

W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
położnej w Gdyni przy ul.Hutniczej 11CE (Krzywoustego), oznaczonej jako działka nr 1067, obręb 
0010_Chylonia, o powierzchni 1326m

2
, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdyni  

nr GD1Y/00116049/9 oraz wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych  
do finalizacji zbycia nieruchomości na rzecz wyłonionego w przetargu nabywcy.  
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celu innym niż wskazany w zdaniu 
poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych 
osobowych na inne cele, zostanie Pan/Pani odrębnie poinformowany/a. 

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza  podmiotami 
uprawnionymi do udziału w postępowaniu przetargowym oraz w czynnościach faktycznych i prawnych 
niezbędnych do finalizacji zbycia nieruchomości na rzecz wyłonionego w przetargu nabywcy, organom 
władzy publicznej, zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się 
konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan 
odrębnie powiadomiona/y.  

5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego  
lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

6. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin  
i związków międzygminnych (kategoria A) i podlega wieczystemu przechowywaniu.  

7. Ma Pani/Pan prawo do: 
1) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO  

w Gdyni (art. 15 RODO) 
2) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
5) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do 

innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na 

podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO) 
8. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,  
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych 
danych osobowych z RODO. 
 

Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli 

 

……………………….………..                                                                          
……………….………………………

 

 data                                                     podpis 


