
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w aukcji drewna 

zorganizowanej przez MSCKZIU w Jaśle  

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL - dalej RODO) informuję, 

że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Jaśle z siedzibą przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło , tel.: 13 446 82 49, e-mail: 

zsmjaslo@post.pl. 

 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło, pod numerem tel. nr. 13 446 85 71 lub po przez adres e-mail 

ido@mspjaslo2.nazwa.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aukcji sprzedaży drewna przez Medyczno-Społeczne 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Udostępnione przez Pana/Panią dane zostaną użyte do 

przeprowadzenia procedury związanej z aukcją drewna oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji związanej  

z aukcją na podstawie  art. 6, pkt. 1 lit. c  RODO, czyli w celu  wypełnienia obowiązku prawnego związanego  

z przeprowadzeniem aukcji.  

 

4. Pani/Pana dane przetwarzane w celach, o których mowa powyżej mogą być przekazywane organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. 

 

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, 

zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie, czyli okres 5 lat. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania  

usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do powyższych uprawnień i nie 

są one ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych jest związane z wymogiem prawnym wynikającym z art. 701 Kodeksu Cywilnego. 

Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji drewna przeprowadzonej przez 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.  

 

 

 

…………………………………… 

         (miejscowość, data)     

 

…………………………………………………………….. 

       (Podpis osoby zapoznającej się z treścią informacji ) 


