KLAUZULA INFORMACYJNA
dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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),
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w
Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, tel. +48 32 475
51 00, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410
Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z udziałem w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, które uprawnione są do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie
Administratora wynikających z zawartych umów (podmioty dostarczające systemy
informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe).
6. Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa
oraz w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji.
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę, aby moje
dane osobowe w zakresie obejmującym numer telefonu……………………….….……..oraz adres
e-mail………....…….......…....….... były przetwarzane przez Wójta Gminy Zebrzydowice w celu
sprawnego kontaktu przy załatwianiu przedmiotowej sprawy.
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