
Załącznik nr 5 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych – RODO), informuję iż: 

 

I  ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach z siedzibą  

w Tychach przy ul. Budowlanych 43. 

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: a.koniarczyk@cuw.tychy.pl 

2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z ubieganiem się o zajęcie gruntu pod nietrwale  

związane z gruntem urządzenia handlowe  na terenie Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Cmentarnej 

19 z przeznaczeniem na miejsca handlowe w okresie święta Wszystkich Świętych w 2020 r. oraz wykonaniem 

umowy, której Pan/Pani jest stroną. 

2. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/poproszony o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 

IV ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych oraz teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane, 

V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWWYCH 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) usunięcia swoich danych osobowych; 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

VII PRAWO DO COFNIĘCIA ZGDODY 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo 

nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

VIII PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 



IX INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE 

PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o zajęcie gruntu pod nietrwale  

związane z gruntem urządzenia handlowe  na terenie Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Cmentarnej 

19 z przeznaczeniem na miejsca handlowe w okresie święta Wszystkich Świętych w 2020 r. oraz zawarcia 

umowy.  

2. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny 

a nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zwrzeć lub wykonać takiej umowy. 

X ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 
Tychy, dnia……………………………………  Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 
 
 
 
       ………………………………………………… 

(podpis) 
 
 

 
 


