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Przedmiot sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest: 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki 552/43 położonej w środkowej części miasta Siechnice, 
w obrębie Siechnice, w rejonie ulicy Polnej wraz z prawem własności ogrodzenia, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Oławie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1O/00020309/6.  

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące Zespołowi 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. do dnia 05 grudnia 2089 r., stanowiącego własność 

Skarbu Państwa, o powierzchni 6494 m2, opisanego geodezyjnie jako działka nr 552/43 obr. Siechnice 

objęta księgą wieczystą nr WR1O/00020309/6 wraz z częściami składowymi. 

Działka 552/43 położona jest w mieście Siechnice, w rejonie ul. Polnej, w odległości około 1 km na 

północny-wschód od centrum miasta oraz w odległości około 1,3 km od drogi krajowej nr 94 

prowadzącej ze Zgorzelca do Korczowej. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, 

którą stanowi ul. Polna (dz. Nr 592), poprzez gminną drogę wewnętrzną (dz. 552/38 dr –droga 

utwardzona).  

Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie terenów infrastruktury technicznej (rozdzielnia 
napowietrzna), terenów kolejowych oraz zabudowy przemysłowo-usługowej. W pobliżu granic działki 
przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. W okolicy znajdują się 
zabudowania Elektrociepłowni Czechnica, w nieco dalszej odległości znajdują się obiekty sportowe 
(stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe), szkoła podstawowa oraz zabudowa mieszkaniowa. W 
odległości ok 400 m na wschód od działki przepływa rzeka Oława.  

Działka stanowiąca przedmiot sprzedaży ma kształt wieloboku. Układ hipsometryczny płaski. Teren 

działki jest nieutwardzony, porośnięty trawą. W północnej części działki znajdują się pozostałości po 

bocznicy kolejowej w postaci toru na podkładach drewnianych zakończonego stalowym kozłem 

oporowym z drewnianą poprzeczką. Część działki ogrodzona jest płotem z paneli ogrodzeniowych 

ocynkowanych oraz siatki ocynkowanej, rozpiętych na słupkach osadzonych w cokołach betonowych, z 

bramą wjazdową, dwuskrzydłową. Na terenie działki znajdują się latarnie drogowe (nieczynne). 

Północno-wschodni narożnik działki o powierzchni około 260 m2 znajduje się poza ogrodzeniem. Wjazd 

i wejście na teren nieruchomości odbywa się z południowej granicy działki, z należącej do Gminy 

Siechnice drogi wewnętrznej, utwardzonej płytami drogowymi. Przez teren nieruchomości w części 

zachodniej i południowej biegną sieci infrastruktury technicznej takie jak sieć wodociągowa, 

elektroenergetyczna, a w południowej granicy działki przebiega sieć telekomunikacyjna. 

Przedmiotowa działka obciążona jest służebnością przesyłu linii kablowych 110 kV k301 i k302 oraz linii 

kablowych niskiego napięcia (sterowniczych i pomiarowych) na rzecz spółki ESV. 

Nieruchomość w sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej i 

telekomunikacyjnej. Sieć kanalizacyjna i gazowa w dalszej odległości. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

elektroenergetyka, ciepłownictwo, produkcja, składy, magazyny, bazy logistyczne, budownictwo, handel 

hurtowy, usługi; dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń urządzona. 

Działka w niewielkiej części położona także w terenach przeznczonych pod komunikację. Sąsiedztwo: 

tereny produkcyjno-usługowe, tereny kolejowe, tereny elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz obiektów 

produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. 
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Na terenie przedmiotowej działki znajduje się stanowisko archeologiczne 1/63/82-29 AZP: osada kultury 

łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego, osada kultury przeworskiej z okresu lateńskiego i okresu 

wpływów rzymskich.  

Dodatkowo, działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w 

granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego.  

 

Zdjęcie nr 1. Ortofotomapa. 
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Zdjęcie nr 2. Plan miasta.  

 

Przeznaczenie nieruchomości 

Przedmiotowy grunt położony jest na obszarze, który jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum, zatwierdzonym Uchwałą Nr 

XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. poz. 

Poz. 4150 z dn. 09 września 2016 r.). 

Zgodnie z zapisem planu przeważająca część nieruchomości znajduje się w terenie oznaczonym 

symbolem planu 13.3PU - tereny produkcyjno-usługowe, z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi. 

Jednocześnie płn.-wsch. fragment działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planu 

31.13KDD1/2 - tereny dróg dojazdowych. 

 

Na terenie działki znajduje się stanowisko archeologiczne nr 1/63/82-29 AZP - osada kultury łużyckiej: 

epoka brązu – okres halsztacki. Osada kultury przeworskiej: okres lateński – okres wpływów rzymskich. 

Ponadto w/w działka leży w granicach strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego. W granicach całego 

obszaru objętego planem, ustala ochronę konserwatorską zabytków archeologicznych, obejmującą 

tereny o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych . 

 

Zdjęcie nr 3. Rysunek planu. 
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Obciążenia nieruchomości 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń innych niż wymienionych w dziale III KW nr WR1O/00020309/6. 

 

Informacja o przetargu 

Siedziba i adres Zbywcy: 
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-220 Wrocław, 
ul. Łowiecka 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-
Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001010, NIP 
896-00-00-032, REGON 931020068, kapitał zakładowy i wpłacony 74.500.000 PLN 
 
Data, godzina i miejsce przeprowadzenia przetargu: 
Przeprowadzenie przetargu nastąpi w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 w dniu 23 
czerwca 2022 r. o godz. 12.00 

Cena wywoławcza: 
900 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). 

Informacja o podatku VAT: 
- do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki 
obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%. Brak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust 9 
Ustawy o VAT. 

Informacja na temat wadium: 
• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 20 czerwca 2022 r. wadium, 

stanowiącego 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 90 000,00 zł [słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 
złotych] na rachunek bankowy: 
Bank PEKAO SA 53 1240 6292 1111 0010 7721 9759, tytułem: „sprzedaż nieruchomości - wadium”.  

• za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. rachunek bankowy, 
• wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie niezwłocznie 

zwrócone po zatwierdzeniu Protokołu Komisji Przetargowej z przeprowadzonego przetargu, 
• wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny 

nabycia nieruchomości, 
• wadium przepada na rzecz Zbywcy, jeżeli Nabywca, którego oferta została wybrana uchyli się od 

zawarcia umowy sprzedaży. 

Informacje o ustanowieniu przy sprzedaży ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości: 
Brak. 

Dokumenty wymagane do przedłożenia Komisji przetargowej: 
a) oświadczenia Oferenta o: 

 zobowiązaniu do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, w tym opłat 

notarialnych i sądowych, stosownych podatków oraz kosztów pracy tłumacza przysięgłego (w 

przypadku podmiotu nieposługującego się językiem polskim), 

 zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu określonymi w niniejszej dokumentacji 

przetargowej oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, 
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 zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz że nie wnosi on do niego 

żadnych zastrzeżeń, 

 wyłączeniu odpowiedzialności Zbywcy w zakresie wszelkich roszczeń bez względu na ich podstawę 

prawną, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub związanych z odpowiedzialnością za 

nienależyte wykonanie umowy, które to roszczenia mogłyby wynikać z potencjalnego 

zanieczyszczenia nieruchomości, w szczególności zanieczyszczenia mogącego stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ludzi i stanu środowiska; 

b) dowód wniesienia wadium; 
c) nazwę podmiotu, dane teleadresowe, numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócone 

wadium w przypadku nie wygrania przetargu; 
d) osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną zobowiązane są okazać dowód 

tożsamości oraz złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie, w tym odpis z właściwego rejestru 
[KRS] oraz inne dokumenty, w tym pełnomocnictwo, jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie 
wynika umocowanie do reprezentacji oferenta w przetargu, oraz uprawnienie do składania w 
imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.  

Tryb przeprowadzenia przetargu: 

• Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując Oferentom informacje o 

przedmiocie przetargu i cenie wywoławczej oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo 

nazwy podmiotów, które wniosły wadium. Po sprawdzeniu przez Komisję przetargową złożonych 

przez Oferentów wymaganych w ogłoszeniu przetargowym dokumentów, Przewodniczący Komisji 

ogłasza imiona i nazwiska osób albo nazwy podmiotów dopuszczonych do przetargu. 

• Przewodniczący Komisji przetargowej informuje Oferentów, że po trzecim wywołaniu najwyższej 

zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

• O wysokości postąpienia decydują Oferenci, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  

1 % (jeden procent) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Przetarg jest 

ważny bez względu na liczbę Oferentów, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował, co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

• Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, podając cenę, za jaką są skłonni nabyć 

nieruchomość, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma 

dalszych zgłoszeń.  

• Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę 

podmiotu, który przetarg wygrał (z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa poniżej). 

Termin zawarcia umowy z nabywcą: 

Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę. 

Termin i zasady okazania nieruchomości: 

Okazanie nieruchomości nastąpi w okresie ogłoszenia przetargu, po uprzednim umówieniu terminu. 

Dodatkowe zastrzeżenia 

a) Zbywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie, aż do zawarcia umowy 

w formie umowy w formie aktu notarialnego, bez podania przyczyny. 
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b) Wybór Nabywcy następuje poprzez zatwierdzenie przez Organy Korporacyjne Spółki ceny sprzedaży 

oraz warunków sprzedaży, w formie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży 

nieruchomości. 

c) Nabywca zobowiązany jest do: 

 zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zbywcę; 

 poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat 

notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu; 

 zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży, powiększonej o podatek VAT w 

stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że 

uprawniony Organ Korporacyjny Spółki postanowi inaczej; 

d) W stosunku do działek niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w 

użytkowaniu wieczystym Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERCJA S.A., Gminie 

Siechnice przysługuje prawo pierwokupu; 

e) Osobami uprawnionymi do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz o 

warunkach przetargu są: 

Kinga Szala-Rzeźnik tel. +48 12 620 9730, 722 092 268, adres e-mail: Kinga.Szala-Rzeznik@gkpge.pl 

Bartosz Kawa tel. +48 12 620 9665, adres e-mail: bartosz.kawa@gkpge.pl 

Dodatkowo z treścią dokumentacji sprzedażowej można się zapoznać na stronie internetowej 

KOGENERACJI S.A. oraz w siedzibie Zespołu Elektociełowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przy ul. 

Łowieckiej 24 
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Załącznik nr 1 Wypis z rejestru gruntów 
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Załącznik nr 2. Kopia mapy zasadniczej  
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Załącznik nr 3. Kopia mapy ewidencyjnej 
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Załącznik nr 4. Dokumentacja fotograficzna 
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Załącznik nr 5. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (dalej 
„RODO”) 

 
A. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na 
adres email: Karol.Sonta@kogeneracja.com.pl, Michal.Paprocki@kogeneracja.com.pl, bądź pisemnie na adres 
naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

 
III. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać dane osobowe:  
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań 

organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.  
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu): 
a. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  
b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, 
c. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE. 

 
IV. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa, 
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do 

celów kontaktowych. 
c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są 

powierzane,  w szczególności spółce PGE Systemy S.A. 
 

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). 
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług 
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań 
informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana 
danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane 
osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny 
ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja 
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w 
celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję 
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, 
można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana 
danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać 
dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację 
o miejscu ich udostępnienia. 

VI. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
a. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie 

Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, *[wyłącznie w przypadku umów zawieranych 

w osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi] 

b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego, 

mailto:Karol.Sonta@kogeneracja.com.pl
mailto:Michal.Paprocki@kogeneracja.com.pl
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c. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do 
osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d. żądania przenoszenia danych,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 
profilowane. 
 

B. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW/INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH  

Jeżeli Uczestnik postępowania udostępniać będzie dane osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników, innych osób 
fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu Zbywcy, obowiązek informacyjny o poniższej treści: 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24 
 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na 
adres email: Karol.Sonta@kogeneracja.com.pl, Michal.Paprocki@kogeneracja.com.pl, bądź pisemnie na adres 
naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  
 

III. Źródło danych 
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Uczestnika postępowania. 

  
IV. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać dane osobowe: 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań 

organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.  
2. Na  podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora  

a. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów,  

b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
c. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.  

 

V. Kategorie danych 
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu (dane kontaktowe) 
konieczne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV. 

VI. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego, 
2. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - przez czas niezbędny 

do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 
 

VII. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

a. instytucjom określonym przez przepisy prawa, 
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
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c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych, również tym, którym te 
dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A. 

 
VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG  

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). 

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług 

teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań 

informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana 

danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane 

osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych 

zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których 

Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami 

EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne 

wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o 

których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób 

zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z 

powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać 

kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d. żądania przenoszenia danych,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 
profilowane. 

 

 
 
 


