
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Oferentów otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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 – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26,
tel. 34 3153001, e-mail: urzad@wlodowice.pl  

2. 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  naszej  siedziby  lub  poprzez  pocztę  elektroniczną:
iodo@wlodowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej  na  terenie  Gminy  Włodowice  w  2020  roku  (zwanego  dalej  Konkursem),  tj.  w  celu  oceny  formalnej
i merytorycznej złożonych ofert, a w przypadku Ofertentów, których oferty zostały wybrane do dofinansowania – w celu
zawarcia umowy z wybranymi w ramach Konkursu Ofertentami, realizacja i rozliczenie umowy, a także kontrola realizacji
zadania publicznego 

4. Podanie  danych  osobowych  jest  konieczne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze
wynikającego z art. 13-19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.)
oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i  ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018
poz. 2057); konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie 

5. Dane  osobowe będą  przetwarzane przez  okres  archiwizacji  dokumentacji,  zgodnie  z  kategorią  archiwalną określoną
w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gmin i związków między gminnych oraz urzędów obsługujących te organy
i związki, tj. przez okres 10 lat 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, tj. organom kontrolnym, nadzorczym, sądom, organom ścigania 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO 
 sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO 
 ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO) 

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym profilowania na podstawie Państwa
danych osobowych 

10. Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji
międzynarodowych 


