
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego 

 

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 - RODO) 

informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie i wynikających z realizacji podpisanej umowy jest  

Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym 

można się kontaktować wysyłając e -mail na adres: k.betlejewska@cuk.pl, telefonicznie: 798776313                       

lub pisemnie na adres siedziby. 

3. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego w obszarze: 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023 roku 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe z uwagi na złożoną deklarację udziału w projekcie. 

4. Dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe                     

w tym zakresie.  

5. Dane będą przechowywane: 

1) w przypadku negatywnego rozpatrzenia oferty lub odstąpienia od realizacji zadania – zgodnie                        

z właściwą kategorią archiwalną; 

2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty  i przystąpienia do realizacji zadania – do czasu 

zaakceptowania przez Gminę sprawozdania końcowego z realizacji zadania, o którym mowa  w pkt. 

3, następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z właściwą kategorią archiwalną. 

6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dla realizacji 

projektu dla którego zostały zebrane, następnie zostaną usunięte. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie  odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody jednakże skutkować będzie niemożnością dalszego uczestnictwa 

w programie. 

9. Istnieje prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia, 

przetwarzania oraz prawo  do ich przenoszenia.  

10. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

11. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania publicznego.  

12. Dane nie będą służyć do profilowania.  

 

 

…....…...................................................................................................................... 

podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu składającego ofertę 


