
Informacja o ochronie danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,  informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 

Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można kontaktować się pod adresem: iodo@mwio.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem dotyczącym 

sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Sosnkowskiego w Grudziądzu, w celu zawarcia umowy 

w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu i jej 

realizacji, a także w celu ewentualnego  ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, a także w celach dowodowych,  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez 

sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu  Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania dokumentacji z 

przeprowadzonego postępowania oraz przez okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana 

oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów, ustaw i wydanych na ich 

podstawie aktów wykonawczych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania oraz do zawarcia 

i realizacji umowy zawartej w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej 

w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty 

oraz zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

-   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich  przetwarzania; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b  

i lit. e RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona dokumentacja postępowania. 

  


