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 Załącznik nr 4  

do zarządzenia nr 9/2023  

Dyrektora COBORU 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO) informuję, że:  

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 

Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka. 

Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: Słupia Wielka 34,  63-022 Słupia 

Wielka, wysyłając mail: sekretariat@coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 

tel.: 61 285 23 41 do 47. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W COBORU wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@coboru.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane: 

1) w celu zawarcia przedwstępnej, warunkowej i przyrzeczonej umowy sprzedaży części 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie – Dąbiu w wyniku 

przeprowadzonego  przetargu ustnego nieograniczonego oraz podjętych na Pana/Pani wniosek 

działań  poprzedzających zawarcie tych umów (w szczególności udział w przetargu) - art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO; 

2) dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie 

w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych 

i archiwizacyjnych; 

3) Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do zrealizowania 

celów, o których mowa w pkt 3. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym 

imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym 

serwisowe, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 

pocztową lub kurierską. 

6. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości nie jest 

obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Pana/Pani dane są 

przetwarzane w formie elektronicznej oraz w formie papierowej. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
Mając na uwadze przetwarzanie danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;  
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c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa); 

e) prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO); 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

przedmiotem profilowania, o których mowa w art. 22 RODO; 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 

międzynarodowych.  

9. Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych 
W przypadku udostępnienia Administratorowi przez uczestnika przetargu danych osobowych swojego 

personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, 

wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje 

Uczestnika przetargu do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie 

przekazania danych, o danych kontaktowych do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych 

wskazanych w niniejszej informacji. 

10. Środki organizacyjne i techniczne gwarantujące bezpiecznie przetwarzanie danych osobowych 
Administrator oświadcza, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym 

w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

 


