
Do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego .

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z 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) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) [ dalej:RODO]  informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest  Wójt  Gminy Wielowieś z siedzibą przy ul.  Głównej  1,  44-187
Wielowieś e-mail: info@wielowies.pl, tel: (+48) 32 237-85-00 (dalej: Administrator).

2. W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  może  się  Pani/Pan  kontaktować  z
wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z
dopiskiem "IOD", tel. 32 237 85 00,  oraz mailowo: iod@wielowies.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do złożenia oferty, zawarcia
umowy i realizacji 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),  tj. art. 6
ust.  1  lit.  c  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze) 

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz  Gminy
Wielowieś,  z  którymi  zawarte  zostały  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych,   w  tym:  usługi
hostingowe, doradcze, prawnicze. Dostęp do Pani/Pana danych może mieć również operator pocztowy
w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp do
danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania) 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt
prowadzonego w oparciu o  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych  wykazów akt  oraz  instrukcji   w sprawie  organizacji  i
zakresu działania archiwów zakładowych, lub do ustania roszczeń wynikających z zawartych  umów w
związku zrealizacją zadania publicznego 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  otrzymania ich kopii, żądania ich
sprostowania, usunięcia w przypadku o którym mowa w art. 17 RODO, oraz ograniczenia przetwarzania
danych.

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym opartego na  profilowaniu.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe
rozpatrzenia wniosku I zwrot podatku akcyzowego.

10. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  I  jest  niezbędne  w  celu  złożenia  oferty,
podpisania umowy oraz  realizacji  zadania publicznego i  wynikające z przepisów prawa – niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi złożenie oferty i podpisanie umowy, a
tym samym realizację zadania publicznego.

Zapoznałam się/Zapoznałem się z powyższą informacją

………………………………………………………………………………………
                       (podpis)


