
                                           Załącznik nr 2 do otwartego konkursu ofert z dnia 28.05.2020.
   

                                                    

                                                  Informacyjna o przetwarzaniu danych 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 24.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz, z siedzibą ul. Rynek 
15 48-340 Głuchołazy. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby „Umowy na zadanie publiczne               
o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.)” - na podstawie art. 6, 
ust.1, lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017r. 
( RODO.) 

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan 
Zdzisław Orzeł – dane kontaktowe; tel. 77 409-21-42, adres email oc@glucholazy.pl  

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym                   
do uzyskania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami archiwizacji 
dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby Umowy o realizację 
zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)   

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia 
przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

7. W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie 
przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania 
zawartej umowy.  

Klauzula Zgody na potrzeby  „Umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 
16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) „ 

 
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 24.05.2016) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb Umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 
ustawy z dnia   4 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 
2019 r. poz. 688  z późn. zm.)  

 

      

      .................................................. 

                                                               (podpis ) 


