
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 
Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
• przez email: kleszczow@kleszczow.pl 

Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
• Przez email: iod@kleszczow.pl 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Odbiorcy danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa 
(np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, policja, sądy, administracja publiczna). 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Komisja konkursowa powołana do oceny złożonych ofert. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Konieczność podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia oferty. 


