Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 4/2021

………………………………..
Imię i nazwisko

……………………………………….
Miejscowość i data

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą
przy ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, moich danych osobowych podanych w ofercie
z dnia …………………. w celu przeprowadzenia czynności zgodnie z ogłoszeniem nr 4/2021.
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

………………………………………….
Podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi
na ogłoszenie o sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego WUG
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
40- 055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@wug.gov.pl, pisemnie na adres
siedziby administratora: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wyższy Urząd Górniczy,
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31 lub telefonicznie 32 736 18 57.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia aukcji oraz zawarcia umowy
sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego zgodnie z ogłoszeniem nr 4/2021.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Pracownicy upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Z uwagi na fakt, że dane stanowią informację publiczną, będą one udostępniane wszystkim
zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż określają to przepisy podatkowe,
a następnie zgodnie z obowiązującą w Wyższym Urzędzie Górniczym instrukcją kancelaryjną
oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,
− 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,
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− na podstawie art. 19 RODO 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.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia czynności zgodnie
z ogłoszeniem nr 4/2021.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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