
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych w ramach sprzedaży ruchomości

Realizując wymogi rozporządzenia 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 Nr 119, str.1), zwanego 

dalej „RODO”, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Dzierżoniowski 

(dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-

200 Dzierżoniów, e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl) - 

współadministratorem danych jest Starosta Dzierżoniowski 

(dane kontaktowe wskazano powyżej);

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe: 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-

mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 32 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. 

z art. 66 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w celu 

zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej dot. sprzedaży ruchomości 

Powiatu Dzierżoniowskiego (przetwarzanie danych jest zgodne z art. 6 

ust. 1 lit. b i c RODO); sprzedaż składników majątku ruchomego 

przeprowadza się na podstawie Uchwały Nr 153/259/04 Zarządu Powiatu 

Dzierżoniowskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad 

gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność 

Powiatu Dzierżoniowskiego;

4) administrator przetwarza dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana 

pozyskane;

5) dane osobowe mogą być przekazane operatorowi pocztowemu w zakresie 

niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan będzie adresatem 

oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz 
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administratora danych; odbiorcami danych mogą być również inne 

uprawnione podmioty;

6) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach 

archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania 

Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów (dokumentacja postępowania wraz z umową 

jest przechowywana przez co najmniej 10 lat licząc od 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym umowa została wykonana);

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do udziału w 

postępowaniu i zawarcia umowy;

8) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych;*

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;**

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) 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.

_______________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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