
Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

............................................... 

                 (Imię i Nazwisko) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik* moich danych osobowych podanych 

w Formularzu Ofertowym w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży zbędnych i zużytych 

składników majątku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 03 czerwca 2022 r. Dane osobowe podaję 

dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

         …………………………… 
             podpis 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotyczy danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi na 

ogłoszenie o sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku 

 

1. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. 

Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży zbędnych  

i zużytych składników majątku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 03 czerwca 2022 r.  

2. Z uwagi na fakt, że dane stanowią informację publiczną będą one udostępniane wszystkim 

zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia. 

3. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedury sprzedaży 

zbędnych i zużytych składników majątku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 03 czerwca 2022 r.  

5. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych. 

6. Dane nie będą profilowane. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 81 464 87 22 lub pisząc na adres: 

iod@lublin-wschod.sr.gov.pl   

 

 

*  zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UEL119z 04.05.2016) 
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