
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str.1), dalej: RODO, infomuję, iż: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów. 

Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na 

adres: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, lub 

telefonicznie pod numerem: +48 445 02 04, bądź wysyłając maila na adres: 

ug@gmina   grybow.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danychh, telefonicznie: +48506660143 

lub wysyłając e-mail na adres: iodo@gminagrybow.pl    

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu kandydowania oraz 

powołania w skład Komisji konkursowych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi, w zakresie o jakim mowa w art. 15 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). 

5. Przetwarzane będą następujące dane kandydatów na członków Komisji 

konkursowych: dane identyfikujące osoby tj. imiona i nazwiska, data urodzenia, 

dane urodzenia, dane adresowe, telefon kontaktowy, informacje o działalności 

kandydata. 

6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do 

wyłonienia kandydata do Komisji, a w przypadku powołania osoby w skład 

wskazanej Komisji, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

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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8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaga jego dostarczenia Administratorowi w formie pisemnej lub 

elektronicznej. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy znacie Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia  przetwarzania, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa reguluje tryb i okres 

przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji takiego 

żądania. 

9. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 


