
 

 

 
Płock, dnia …… .06.2019 roku 

 
 

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A 
 

 
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 - 
Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gmina – Miasto Płock, reprezentowana przez Agencję 
Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A informuje, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina - Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, 
reprezentowana przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 5 
lok. 6A. 
2. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe na podstawie umowy za zarządzanie i 
administrowanie nieruchomościami Gminy – Miasto Płock oraz Skarbu Państwa jest: Agencję Rewitalizacji 
Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 5 lok. 6A  
3. Inspektorem ochrony danych jest: 

Magdalena Fedorowicz, nr tel.: 24-367-68-44 e-mail: iod@ars.plock.pl 
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w przetargu. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla 
realizacji których dane te są przetwarzane, jednak nie dłużej jak 5 lat od daty przekazania do archiwizacji. 
7. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową 
dopuszczenia do udziału w przetargu. 
 

 
 
 

_____________________________________ 
  (Data,  czytelny podpis osoby poświadczającej                    

    o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną) 
 


