
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

kandydata  na cz łonka  Komis j i  Konkursowej  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) informujemy, że: 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice posiadająca siedzibę w Urzędzie Gminy Włodowice:  
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel. 34 3153001, e-mail: urzad@wlodowice.pl  

▪ Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres siedziby Urzędy Gminy we Włodowicach lub poprzez pocztę elektroniczną: 
iodo@wlodowice.pl  

▪ Dane zostały przekazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy 
Włodowice w 2021 roku.  

▪ Celem przetwarzania danych jest: 

1. zebranie zgłoszeń kandydatów, wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku; 

2. zapewnienie aktywnego udziału w pracach komisji; 

3. zapewnienie udziału w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z 
regulaminem prac komisji; 

4. zapewnienie udziału w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji; 

5. wypełnienie obowiązku archiwizacyjnego. 

▪ Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym 
naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku w zakresie powołania 
komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także w zakresie 
obowiązku archiwizacyjnego.  

▪ Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej. 

▪ Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku, a następnie 
przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 z późn. zm.).  

▪ Źródłem pochodzenia danych jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego 
zgłaszający kandydata na członka komisji konkursowej. 

▪ Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu zgłoszenia skutkować będzie 
odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych. 

▪ Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych 
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 
administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania, w szczególności podmiotu świadczącego 
usługi informatyczne na podstawie zawartej z Urzędem Gminy Włodowice umowy. 

▪ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – na zasadach 
określonych w RODO  

▪ Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 
osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO  

▪ Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych 
osobowych  

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z przedstawioną mi informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

          ……………………………………… 


