
Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

tel: (77)  469 20 27, e-mail: ug@popielow.pl. (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",  

oraz mailowo: iod@popielow.pl  

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest weryfikacja zgłoszeń na kandydata komisji 

konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji 

zdrowia w 2021 r. na terenie Gminy Popielów, wyłonienie członków komisji konkursowej oraz realizacja 

konkursu. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c,  oraz art. 6 ust 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie  

5. Pana /Pani dane zostały pozyskane od podmiotu uprawnionego do występowania z formularzem  

zgłoszeniowym na kandydata na członka komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w 

ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia 

danych, prawo do sprzeciwu  oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane 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. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie 

danych osobowych , w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać udostępnione również operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji 

9. 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 

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia 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 
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