KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowna Pani, Szanowny Panie
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 określane jako „RODO”.
W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego Rozporządzenia, chcielibyśmy
poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich będzie
się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdzie Pani/Pan podstawowe informacje
na ten temat.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne
reprezentowana przez Wójta, z siedzibą w Tarnowie Podgórny, ul. Poznańska 115,
62-080 Tarnowo Podgórne;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych : iod@tarnowo-podgorne.pl;
3) Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach współpracy z Panią/Panem w celu
stworzenia, publikacji i promocji Oferty Inwestycyjnej, terenów z przeznaczeniem pod
inwestycje mieszczących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, w skład której
wchodzą grunty, których Pan/Pani jest właścicielem;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celu:
• współpracy w ramach tworzenia, publikacji i promocji Oferty Inwestycyjnej, terenów z
przeznaczeniem pod inwestycje mieszczących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
w skład której wchodzą grunty, których Pan/Pani jest właścicielem (dalej Tereny
Inwestycyjne);
• uaktualniania treści znajdujących się na stronie internetowej TCWP (www.tcwp.pl)
oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook (Tarnowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości) w zakresie Oferty Inwestycyjnej, terenów z przeznaczeniem pod
inwestycje mieszczących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, w skład której
wchodzą grunty, których Pan/Pani jest właścicielem (dalej Tereny Inwestycyjne); oraz
na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne (www.tarnowo-podgorne.pl)
materiały o których mowa zawierają jedynie numer i powierzchnie działki;
• zamieszczenia informacji wymienionych wyżej w formie drukowanych materiałów
informacyjnych udostępnianych na terenie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne;
artykułów w lokalnej prasie „Sąsiadka Czytaj”;
• zapewnienia Pani/Panu możliwość dostępu do bieżących informacji dot. aktualnych
działań w zakresie terenów inwestycyjnych;
• przekazywania potencjalnym inwestorom zainteresowanym pozyskaniem szerszych
informacji dot. terenów inwestycyjnych w tym negocjacji ceny gruntu danych
kontaktowych do Pani/Pana jako właściciela terenu: imię, nazwisko, telefon
kontaktowy, adres mailowy;
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora,
np. podwykonawcy wspierający nasze usługi oraz odbiorcy naszych usług tzn.

potencjalni inwestorzy, przedstawiciele instytucji zajmujących się obrotem
nieruchomościami i pośrednictwem w tym zakresie, przedstawiciele inwestorów na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoby działające na podstawie pełnomocnictwa
inwestora;
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może
Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić
sprzeciw, posiada Pani/ Pan także prawo do przeniesienia swoich danych;
7) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi
warunek niezbędny do podjęcia współpracy z TCWP. Danymi niezbędnymi,
warunkującymi możliwość współpracy na rzecz promocji oferty inwestycyjnej Gminy
Tarnowo Podgórne są: dane właściciela terenu np. imię, nazwisko, (opcjonalnie nazwa
firmy) adres mailowy oraz telefon kontaktowy. Podanie wszystkich innych danych jest
dobrowolne i nie stanowi warunku podjęcia współpracy z TCWP;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania;
10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
11) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas nieokreślony, przez cały
okres prowadzenia działań na rzecz promocji oferty inwestycyjnej terenów
inwestycyjnych mieszczących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, oraz do celów
archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

