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Zgodnie  z  art.  13  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) zwane dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Sie-
dliszcze, 82 569 22 02, email: gmina@siedliszcze.pl.
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych. 
3) Dane Pani/Pana będą  przetwarzane  w celu  rozpatrzenia  wniosku  i  zawarcia  umowy  na
dzierżawę gruntu na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepi-
sów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
5) Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres archiwalny zgodnie z wyma-
ganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu 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 zakładowych. 
6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych,  sprostowania oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych
odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowol-
nym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie do wycofania zgody można kierować na adres e-
mailowy: iod@zeto.lublin.pl.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)  Podanie danych Pani/Pana jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkuje bra-
kiem możliwości jej realizacji.  Podanie danych na podstawie Pana/Pani zgody jest dobrowolne
i nie ma wpływu na jej realizację.
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