
          Załącznik nr 1 

Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników przetargu pisemnego nieograniczonego na 
sprzedaż samochodu Volkswagen Passat, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe 
pozyskano w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Passat. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Z administratorem danych 
można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod 
numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby 
administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować 
poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 
89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego 
zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym 
w szczególności przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach  
i uregulowaniach wewnętrznych WMODR w zakresie archiwizacji dokumentów. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  
prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów prawa. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Informujemy 
ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 
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