
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informuje się, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych - Wójta Gminy Grybów, 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tel. +48 506 660 143, e-mail: iodo@gminagrybow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe:........................................................................................................
1
 

pochodzą z oferty złożonej przez............................................................................................................
2
 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grybów w obszarach: 

„Ratownictwo i ochrona ludności”, „Upowszechnianie Kultury”, „Ochrona zdrowia”, 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Kultura Fizyczna i Sport”, „Turystyka”, 

„Pomoc społeczna” 

4) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem 

 i rozstrzygnięciem Konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert
3
 , podpisanie 

umowy z wybranymi w ramach Konkursu Oferentami, realizacja umowy, kontrola realizacji 

 zadania
4
 ), 

5) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze na mocy przepisów prawa wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW oraz 

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 wykonania tych zadań (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), 

6) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, 

7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania; szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują 

art. 15, 16 i 18 RODO, 

8) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych 

przez Urząd Gminy Grybów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych 

osobowych, w tym np. dostawcom usług IT, 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, 

10) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  

w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

11) dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) niezbędny do realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,  

tj. oceną formalną i oceną merytoryczną złożonych ofert, 

                                                           
1
 Należy podać kategorię danych osobowych, które zostały zawarte w ofercie. 

2
 Należy wskazać Oferenta, który złożył ofertę. 

3
 Dotyczy wszystkich Oferentów. 

4
 Dotyczy Oferentów, których oferty zostały wybrane do dofinansowania i z którymi zostały zawarte umowy 



b) niezbędny do podpisania, realizacji i rozliczenia umowy oraz kontroli realizacji zadania  

z  wybranym w ramach Konkursu Oferentami, jak również do celów archiwizacji dokumentacji przez 

okres wynoszący 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie 

akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. 

(Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 


