Klauzula informacyjna
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice ul. Wolności
95, 42-460Mierzęcice

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail:
iodo@mierzecice.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz w zakresie niezbędnym do złożenia oferty,
zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na
terenie Gminy Mierzęcice w 2021 r. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 711 ze zm.).
4. Dane osobowe zawarte w ofercie zostaną przekazane członkom Komisji konkursowej,
która zostanie powołana przez Administratora w celu wyboru najkorzystniejszej oferty po
upływie terminu składania ofert.
5. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U.
z 2020 poz. 164 ze zm.), w tym

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.
6. Dane osobowe wskazane w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
f)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są:

a) wymogiem prawnym wynikającym z:
◦ art. 19 i art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
◦ Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października

2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania
tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
◦ Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego
wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 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.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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