Zał. Nr 3 do Umowy nr …./2021
Dzierżawy nieruchomości
Rolnej z dnia ………….

Klauzula informacyjna
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)(dalej: RODO) informuję, że:
1/ Administratorem danych przekazywanych Nadleśnictwu w związku z zawieraniem umów
jest Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66 – 450 Bogdaniec, tel.: 95 728 43 50.
2/ Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych
umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do:
- wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez
prawo cywilne, procedurę cywilną, ordynację podatkową,
-wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b, c RODO.
3/ Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione, osoby, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych, a także kancelarie prawne.
4/ Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
5/ Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy, a następnie do upływu
przedawnienia roszczeń związanych z umową.
6/ Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7/ W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych
osobowych. W związku z art. 20 RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych
osobowych. W związku z art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych, gdyż podstawą prawnych przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
8 / Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Zaniechanie
podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
9/ Nadleśnictwo pozyskuje dane osobowe z własnych rejestrów, a także z publicznych
rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.
10/ W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

