
  

  

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu  

na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do ruin zamku w 

Besiekierach gm. Grabów powiat Łęczycki woj. Łódzkie składającego się z dwóch działek 

niezabudowanych nr 182 i 183 oraz działki zabudowanej nr 173    

 

  
  
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do ruin zamku w 

Besiekierach gm. Grabów powiat Łęczycki woj. Łódzkie składającego się z dwóch działek 

niezabudowanych nr 182 i 183 oraz działki zabudowanej nr 173    

  
  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grabów jest Wójt Gminy Grabów, 

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w 

zakresie działania Urzędu Gminy Grabów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grabów, za pomocą 

mailto:marcin.kominiarczyk@cbi24.pl  

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Grabów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c 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”) w związku z art. 61 §5 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) na podstawie udzielonej zgody, którą 

może Pan/Pani cofnąć w każdym czasie.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w przeprowadzenia procedury konkursu na 

zagospodarowania terenów zieleni wokół amfiteatru miejskiego w Siedlcach z uwzględnieniem lokalizacji 

obiektu amfiteatru.   

5. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 

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

informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane. Szczegółowa lista 

podmiotów jest dostępna na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator nie 

zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane 

mogą zostać upublicznione wraz z wynikami.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, określonego  w pkt 

4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.   

7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. A także mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia.   

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Grabów 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł korzystać  z 

dodatkowych form kontaktu do przekazywania istotnych informacji oraz informacji o zobowiązaniach innych 

niż podatkowe.   
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10. W przypadku, gdy 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. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani Pana danych do momentu jej wycofania, natomiast wywołuje 

skutki określone w regulaminie.   

  


