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ZA R Z" D ZEN I E NR ORG.OOSO. /'04 .20 19 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 grudnia 201 9 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2020 r. w obszarze upowszechnianiB kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w grniny 
Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

Na podstawie art. 30 Ust. 1 ustaw:{ z dnia 8 tnarca 1990 r. 0 samorZljdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z .2019 r. poz. 506 z p6:i:n. Z!l1.). mi. II lb l. I i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznf~g.t> i 0 .. 'oI Jn\ ;uint;(' CLi . Dz. u. z 2019r. poz. 688 z pom. zm.) 
oraz Uchwaly Nr Xly'85.20 19 Rndy Coni .1:. 13a b[·~zcwo z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Pro!;rarnu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarZljdowymi oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnose pozytku publicznego 
na rok 2020" zarzqdzam, co nastt;puje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego 
w 2020 r. w obszarze - upowszechniania ku!tury fi z\,czllcj wsrod mieszkancow gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noznej. 

§2 

Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stano wi zahjcznik do niniejszego zarZljdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza sic; Kiclownikowi Refe r,,!u Organizacyjnemu 

ZafZljdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr Int. Bogda 



OGLOSZ~NIE 

Wojta Gminy l ;labo~uwo 

z dnia 30 grudn ia 2019 roku 

Zal~cznik 

do Zarz~dzenia Nr ORG.0050. .2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia30 grudnia 2019 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i a11. 13 us,a""y z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei pozytku 
publieznego i 0 wolontariaeie (t.j. Oz. U. 72019 r. poz. 688 z pozn. zm.) Wojt Gminy Baboszewo 

oglasz~ 

otwarty konkurs orert na \liSp 'in: '" n!l" ii7.:!cj i z~ldania publicznego w 2020 r. 

I. eel realizacji zadania publiczne::o 

Upowszechnianie kultury fizyeznej i sp0!1U wsroo ,Izieei , mlodziezy i doroslyeh z terenu gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej popr2.<:z. 

a) organizowanie treningow, gier i ud zialu w zawodaeh ponadgminnyeh, 
b) szkolenie sportowe dzieei, Illlodziezy i doroslyeh maj'lee na celu ksztahowanie ieh uzdolnien 

i sprawnosei fizyeznej, 
e) uezestnietwo w turniejaeh sportowych dzieci. mlod7iezy i doroslyeh. 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgoci n;(' " u l'Jwi'lzuj~eym terminarzem obsluga 

sydziowska ww. imprez, wyposazeni t' w niezi ,(;dny ~ ' lJ let sportowy. 

II. Wysokosci srodkow publicznych przezllaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2020 r. przeznaczona na w:;parcie rea lizacj i zadania pll. upowszeehnianie kultury 
fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodzieh i doroslye h z tcrenu gminy Baboszewo w zakresie pilki 
nomej - 82 000,00 zl. 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wspwcil ( ' : ~ !i.c:cji za,IJ li publicznych, na ktory rozplsany 
jest konkurs, okrdlaj'l przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ~ dziaLJnosci pozytku publieznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 688 z pM n. zm.), 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finallsach publicznych (t.j. Oz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z pom. zm.), 
uchwaly Nr XIY.85 .2019 Rady Gllliny Baboszewo z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie uehwalenia "Rocznego Progralllu Wspolpracy Gllliny Baboszewo z organizacjami 
pozarz'ldowymi oraz innYlll i podmiotami . PhlW'ltiz''lCymi dzialalnosc pozytku publicznego 
na rok 2020". 

1. Podllliotami uprawnionymi do zlozenia orer:.y S,! L!L.iah:j'lee w dziedzinie kultury fizyeznej 
i sportu organizacje pozarz'ldowc oraz podmioty WYlllienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariaeie, prowadz'lce dzialalnosc na terenie 
grniny Baboszewo, posiadaj'lce odpowiednie doswiadezenie i przygotowanie w tym zakresie 
oraz daj~ee gwaranejy pomyslnej real izacj i zndania. 

2. Oferent ma obowi'lzek wniesienia wkbd u wlasnego w wysokosei eo najrnniej 10% 
calkowitego kosztu zadania. 'Wkbd w!as'ly l11' lZe miec formy wkladu finansowego 
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i niefinansowego. 
3. Zadanie musi bye skierowane do mieszkancow Gminy Baboszewo. 
4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastl/pi w trybie wsparcia wykonania zadania. 
5. Wysokose przyznanej dotacji moze bye ni zsza niz wnioskowana w ofercie. Wowczas 

warunkiem zawarcia umowy jest korekta kos7.toryslI zawartego w ofercie. 
6. W trakcie realizacji zadania dopllszcz~ h".. h~d: i ~ dokonywanie przesunil;)c pomil;)dzy 

poszczegolnymi kosztami okreslonymi W or': l"< if w ;"sawienill kosztow nie wil;)cej niz 020% 
ich wysokosci z zastrzei eniel11. :i:e nie z~i<;bzy , iii' kwota dotacji. Zmiany przewyzszajl/ce 
wskazane limity procentowe bl;)d<') t11 oz1i we wyl<lcznie za zgodl/ Zleceniodawcy wyraZonl/ 
w aneksie do umowy. 

7. Rozpatrywane bydl/ wyhjcznie o re ny kOl11 pletne i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru 
okreslonego w Rozporzqdzenili Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 29 paZdziemika 20 18, w :;prawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotyczl/cych realizacji zauat"l pub l i~zl,ych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057 ) w tern:' ;!",ic '~kreSlr' n yJTl w niniej szYl11 ogloszeniu konkursowym. 

8. Do oferty nalezy doll/czyc : 
wydruk kompulerowy !ull v.} :iag. akt~a ! ne.; informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestrll S"do,,:cgo lub aktllalny wycil/g z innego rejestru b"di 
ewidencji wlasc iwej dla fe nny ort::ur izacyjnej oferenta; 
aktualny statut, potwicrdzony za zgodnosc z oryginalem przez osoby uprawnione 
do reprezentowania oferenta, 
dokumenty potwierdzaj"ce lIpowaznienie do dzialania w imieniu oferenta, 
do wniosku mog" bye do!"czone irll1e zall/czniki, w tym rekomendacje i opinie 
o oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach. 
wypelnion" klauzuly in l'onn;lcY' lw \'J ' ~wi ,!zkll z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Woj ta ( <In illV b'lhosze'v< , ,zalqczn ik nr 2 do ogloszenia Wojta 
Gminy Baboszewo) 

9. Srodkow pochodzqcych z dotacji nie mozna przeznaezyc w szczegolnosci na: 
1) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzan; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zoi:Jowi,!zall ; 
4) wydatki finansowane z innych zr6del ; 
5) zaplatl;) kar regulanlinowych; 
6) prowadzenie i obshlg~ radllln l, ,, k:n !(o)' vcp. 

IV. Terminy i warunki rcali:lacji zad ,.n ia 

1. Realizacja zadania nast~pi w 2020 roku, tj . od dnia podpisania umowy do dnja 30.11.2020 r. 
2. Zadanie musi bye realizowane na I'Z( 'CZ mieszkmlc6w gminy Baboszewo. 
3. Oferent przyjmujqcy zlecenie realizacj i zadania, zobowiqzllj e siy do wykonania zadania 

w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, kt6ra w szczeg61nosci okresla: 
a) wysokosc dotacji, eel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na kt6rego realizacjl;) 

Sq przekazane srodki dotacj i; 
b) termin wykorzystania dotacji , nie dlllz,."y n;'>' 14 dni od dnia zakonczenia realizacji 

zadania; 
c) termin i spos6b rozliczenia lId7 ielonej dOI"cJi om;: termin zwrotu niewykorzystanej cZl;)sci 

dotacji celowej. 
4. Z dotacji mog,! bye finansowane koszty zwiqzane z realizacj~ zadania poniesione w okresie 

trwania umowy. 
5. Przyznane srodki finansowe musz<! bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed pocl pisaniem umowy. 
6, Zleceniobiorca, realizuj q(: zleconc zadanit:, zubowi'1ZlIj e sil;) do informowania w wydanych 
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przez siebie, w ramach zadania, publ ikacjaLl .. materialach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak r6wniez stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczn'! w miejscu jego realizacji tablicc; lub przez ustn'! 
informacje; kierowan'! do odbiorc6w, 0 fakcie wsp6lfinansowania realizacji zadania przez 
Grnine; Baboszewo . 

. 7. Podmioty wybrane w konkursie s'l zobowi~ .':: lI1e do prowadzenia wyodrc;bnionej 
dokumentacji finansowo-ksiygowcj i ;~ 'A ;dt. ,:.;i j" .\ ~0wej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikaj,!cymi z usta,;)' Z CI. : .. 2') ·.HzeSnia J 994 r. 0 rachunkowosci 
(t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 351 z p6Zn. Zill .) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 688 z p6in. 
zm.). 

8. Podmioty wybrane w konkursie ,:'! zobowi'!zane do zlozenia w terminie 30 dni od dnia 
zakoilczenia realizacji zadania puh licznego sprawozdania koilcowego z wykonania zadania 
publicznego sporz,!dzonego wecl tll£ v>'Zonl stanowi'!cego zal'lcznik do rozp0fZ'ldzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Po lityki ,~ pllkcznej :~ dnia 29 paidziemika 2018 w sprawie wzor6w 
ofert i ramowych wzorow lI l1ll'\' tI< '1) cz ,CY.:!l red!zacji zadail publicznych oraz wzor6w 
sprawozdait z wykonania tyell zac!,, 1'l I Dz. 'J. 7. 201 8 r. p(lz.2057). 

9. Oferent real izuj 'lc zadanie. z"b( , \~i ' lian:. jest do stosowania przeplsow prawn, 
w szczeg61nosci Rozporz'ldzeni a Parbm~ntll Ellropej sl<. iego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehron os6b li .7.ycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporz'!dzenie 0 ochronie danych) (Oz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z p6in. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 
danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych 
(Oz.U. z 2019 poz. 1781 z p6Zn. zm.) ustawy 7. dnia !.7 sit'rpnia 2009r 0 finansach publicznych 
(t.j. Oz.U. z 2019r poz. 869 z p6Zn. zm.) list"", v :;- d,~i'l 29 wrzesn ia 1 994r 0 rachunkowosci 
(t.j. Oz.U. z 2019r. poz. 351 z p6Zn . z m). 

V. Terminy i warunki skladania ofert 

Oferty nalezy skladac w zamknitytych kopertach w terminie do dnia 20.01.2020 r. w Urzc;dzie Grniny 
Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-1 30 Bnboszewo. w kancelarii og6lnej z dopiskiem na kopercie 
"Konkurs ofert w formie wsparcia reali zac,ii zadaJl z zakresu pozytku publieznego w obszarze -
upowszeehniania kultury fi zycznl!j wsrod ;ni l.."zkulll't·; W gminy Baboszewo w 2020 r." (decyduje data 
wplywu do urztydu). 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy " ybof'l:e of~' rt ora;:: termin dokonania wyboru ofert 

1. Wnioski skladane w otwartych konkurs]cli ofert. poddawane S1) ocenie formalnej oraz 
merytorycznej przez komisj ty k00k ursow'! powolanq przez W6jta Gminy Baboszewo. 
Wnioski, kt6re uzyskaty pOZytyWll,! oceny formalnq, przekazane S,! do oeeny merytorycznej . 

2. Wykaz btC;d6w, kt6re mogq powodowac odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, jezeli ieh 
uzupelnienie nie nast'lpi w terminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawcy przez 
UrZ'ld Gminy Baboszewo 0 zaistnialych bltydach: 
I) brak podpisu/podpis6w wszystkic.h osob l ;pO~;;L llionych do reprezentowania organizacji 

na formularzu oferty (reprezentac.la 'lW i by, ;"60clna z zapisami statutu opisanymi 
r6wniez w wypisie z KRS Ilib innym " ·i·' sc iwYl' l dokumencie potwierdzaj'lcym spos6b 
reprezentacji wnioskodawcy, a poclpisy mu~z~ bye czytelne i umozliwiac, w przypadku 
braku piecz'ltek irniennych, odczytanie im ienia i nazwiska osoby skladaj'lcej podpis); 

2) uzupelnienie wymaganych zalqcznik6w; 
3.0ferta nie podlega ocenie meryto!'Yc l nej jezeli zostala odrzucona z powodu nastc;puj'lcych 

blC;d6w formalnych: 
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1) wypelniona oferta niepraw:dll!wu, 
2) zlozenie oferty po terminie. 
3) niewypelnienie wszystkich punkt6w formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy spos6b - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mailem, drogi'! elektroniczn~ , 
5) zlozenie oferty na niewlasciwym fonnul arz\!. innym niz okreslony w ogloszonym 

konkursie, 
6) zlozenie oferty przez podm iot nie l:pr_ ''' il ioJl:,. 
7) zlozenie oferty przez org~nizacj~. i-.: :>ra \,eJlug statutu me prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej konkllrsem, 
8) zlozenie oferty podpisanej przez osoby niellpowaznione. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zmtac wybrana wiycej niz jedna oferta w ramach jednego 
zadania. 

5. Oecyzjy 0 wyborze podmiot6w. k:6re lIzyskaj" dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
W6jt Gminy Baboszewo 'II formie zar7.~dzen i' l. 

6. Wyb6r oferty nast'lpi w terminie d" 1·-1 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
7. Oferty b~dll oceniane werl!ng n",!t; r>lJj ~ ' :Y('h krY,f' riow merytorycznych: 

a) mo:iliwosc realizacji zadania p l·'~Ci. ofercnta (" al~a kryterium 20%): 
• miejsce realizacji zadania. 
• adresaci objyci zadaniem , 
• cele realizacji zadan ia pllbl icznego oraz sposob ieh realizaeji, 
• harmonogram, 

b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
• calkowity koszt realizacji zadania, 
• racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowyeh na realizacjy zadania, 

c) jakosc wykonania zadania i kwalilikac,i,· osbh I waga kryterium 20% ): 
• posiadane zasoby kadrowe. 
• posiadane zasoby izeCZOWt. 

d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodzllcych z innych zrOdel (waga 
kryterium 10%), 

e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prac~ spolecznll 
czlonkow (waga kryterium 10%), 

I) dotychczasowe doswiadczen ic w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga 
kryterium 15%): 
• rzetelnosc i term incw osc ') ra7 ~;p .') S6 ') rO 'lli czenia zrealizowanych zadail w latach 

ubieglyeh. 
Karta indywidualnej oecny of en)' stano\\ i za i:oicznik Jo !l iniejszego ogloszenia. 

8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zal11ieszezone w Biuletynie lnformaeji Publicznej, 
na tablicy ogloszeil w siedzibie UrziYdu Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

9. W6jt Gminy Baboszewo uniewaznia otwm1y konkurs ofert, jezeli : 
• nie zlozono zadnej oferty; 
• iadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 0 kt6rym 

mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariaeie. 

10. lnformaejy 0 uniewaZnicn ili otwaJ1.:go ::or,:;lIrSd .; lert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do publicznej wiadomosei w spos6b o":~s!on) \',' art. 13 Ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poi:ytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokosc dotacji przekazana przcz Gmin" Baboszewo na realizacj~ zadania tego 
samego rodzaju w poprzednich I" tach: 
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2018 rok 
2019 rok 

77 000,00 zl 
77 000,00 zl 

Dodatkowe informacje mo:ina uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz~dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. nr 3 tel. (23) 661-10-91 wew. 13. 

Janu .. PI.trvl%<w,/;j 



Za1llcznik nr 1 
do Ogloszeni. W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dn i. 30 grudni. 2019 r. 

Rozstrzygnif,cie Konkursu of crt na realizacj" zalla" potytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa zadania ... ...................................... ... ... .. ..... .... .. ... .... ... ..... ....... ..... .. .... . 
Nr oferty ................. .................... ... .......... .. .... .... .... .......... ... .. .. ..................... . 
lmie; i nazwisko czlonka komisj i ... ...... .. .......... " .. .. ................. ..... " ...... "" .. . 

---_ ... . - . _- . - . 

Lp. KRYTERIA OCENY MAX. ilose 1I0se pkt. 
punkt6w przyznanych ._- --- -----

Mo:iliwosc realizacji zadania przez ofel'cnta 
- -- _. -- - -

I Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaei objyei zadaniem 5 

3 Cele realizaeji zadania publicznego oraz spos6b ieh realizaeji 5 

4 Harmonogram 5 
- - .- . ---

Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji z:·t!anin 
---_. -

I Calkowity koszt real izaej i zadallia 15 
-- --- - ---

2 Raejonalne przeznaczenie srodk6w finansowych n:; real izaejy zadania 10 
-- -------- - -

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje "sob 
---- . - -- --- -- --

I Posiadane zasoby kadrowe 10 
-- - ----- ----

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 - .. - - .- .- ._--
Udzial srodkow fmansowych wlasnych lU F. pOI hot!z:jcy,' h 
z innych irodel 

- -- - -. - _ ._-

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych Illb pochod7,!C)'ch z innych i r6del 

10 
przewidzianych na realizacjc; zadall ia 

---- ---- _._-_. 
Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiatlczenia wolontariuszy 
i prac" spolecznll czlonkow 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wololltariuszy 

10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizac.i i zadlui jlodolwcgo rodzaju 
-- . .- -

1 Rzetelnosc 5 
- --- --- - -- -- - - -

2 Terminowosc 5 
-_.- -- - - --- -- " 

_. 

3 Spos6b rozliczenia 5 
._----_._-

L'lczna ilosc uzyskallych runkt6w 100 
---- - --- -- --

(data i podpis czlonka komisji) 



Zal'lcznik nr 2 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Obowillzek informacyjny db cfl:n BtLlw W LwillZku z przetwarzaniem 
danych osobowych prNz adm inistratora: 

I. Administratorem Pani/Palla danych ()SOb( I ",~.' ch jest Wojt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR'} z siedzih~ : ul. War~zawska 9A. 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna si¥ kontak'1owac pisemnie, za P0I110C!) poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq e-mailow!) pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mozna siC; skontaktowac 
pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe Sf) przetw.Jrzm e ,a p" ,.~,t:!wie Rozporzf)dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) ;'.0 16/67') z dnia 17 f;wi,"l d2 :W16 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem d3nych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz!)dzenie 
o ochronie danych), Ij. w oparciu 0 zgody 050by. 
4. Przetwarzanie danych osobowych oJb) wa si<; w celu zlozenia oferty na wsparcie realizacji 
zadania pn. upowszechnianie kultury J'. Lyeznej i spOl1u wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych z 
terenu gminy Baboszewo w zf!krcsie pilki nnznej. 
5. Przetwarzanie danych oso!:lowych 'lie "c!bv\\ ;, ' I I( na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora lub str.)n;, t I7"~ . C.: 

. 6. Dane osobowe nie pochodq 0d st,'on trt :,ic iI. 
7. Administrator nie zamierza prZekllLY"a( danych do Pi1l1stwa trzeciego lub organizacji 
mic;dzynarodowej. 
8. Administrator b~dzie przekazywal dar,e osobQw.! innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepis6w prawa, w tym w szczeg6inos i do: ZalJadu UbezpieczeJ1 Spolecznych, Urzi(du 
Skarbowego. 
9. Dane osobowe bC;dq przetwarzane przez Admini stralOra przez 5 lat od czasu zakoilczenia 
prowadzonej sprawy, chyba ze odr"bne przepisy przewidllj!) dluzszy okres przechowywania 
dokumentacji. 
10. Osoba, kt6rej dane dotyczq ma praW;l do j; . . ~, ii .... :1 ,,~I mini slralora dostypu do danych 
osobowych. ich sprostowan i, .. lIsuni9cia illb 0;; ""iCZ"liJ przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a Uk7.C prawn J o przenoszenia danych. 
11. Skarg¥ na dzia lania Administratora mozna wn iesc do Prezesa Urz¥du Ochrony Danych 
Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wY1JOgiem lIstawowym i niezb~dnym do wykonania 
obowillZk6w pracodawcy. Brak zgoc'y ILlb .iej wycohnie nie poci!)ga za sobq tadnych 
negatywnych konsekwencj i. Wyco /"onit, zg()d~ ' nie wptywa na zgodnos6 z prawem 
wykorzystania danych osobowych I'rz':::'IYl IN) col:in iem. 
13. Administrator nie przcwid,~c I.a llt" 11',1.,'/':' \-a t :!,O ! .,).lcj1l1owania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danYl'h: 

Ja, .... . ... .... .... . ... . .. ... .. . . .. . "vyrazam 7g.od~ n<l przctwarzanie moich danych osobowych. 

/podpis/ 


