
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację 

zadania publicznego pn. ,,Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne 

na wolnym powietrzu”. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez oferenta 

w dokumentacji konkursowej jest Burmistrz Miasta Dynów, z siedzibą ul. Rynek 2, 

36-065 Dynów. Z Administratorem danych można kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. (16) 65 21 

093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną 

danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  poprzez e-mail: 

iodum@dynow.pl, telefonicznie pod numerem tel. (16) 888 90 22 lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

3) Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego       

z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- art. 6 ust. lit. b RODO- wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana 

żądanie przed  zawarciem umowy (zawarcie umowy z oferentem i realizacja umowy), 

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4) Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej będą przechowywane 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, a następnie archiwizowane zgodnie 

z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych 

do tej ustawy tj. przez okres 5 lat. 

5) Dane osobowe zawarte w ofercie zostaną przekazane członkom Komisji konkursowej, która zostanie powołana 

przed administratora w celu rozpatrzenia, oceny i wyboru ofert. Odbiorcami danych osobowych mogą być 

również podmiotom lub organy uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6) Administrator pozyska dane osobowe osób fizycznych wskazane w ofercie bezpośrednio od organizacji 

składającej ofertę w ramach otwartego konkursu ofert. 

7) Dane osobowe osób fizycznych wskazane przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8) Osobom fizycznym wskazanym przez oferenta w dokumentacji konkursowej przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

d) prawo do przenoszenia danych 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy osoba fizyczna, której dane dotyczą uzna, 

że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

9) Podanie danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, osób, które będą realizować 

zadania związane z realizacją zadania publicznego oraz osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach oferty jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym tj. w celu złożenia 

oferty, oceny i wyboru oferty oraz zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

10) W trakcie przetwarzania danych osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie 

będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
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