Zal:lcznik nr 2
do Ogloszenia W6jla Gminy Baboszewo
z dnia 21 lutcgo 2020 r

Obowi~zek

informacyjny dla oferentow w zwi~zku z przetwarzaniem
danych osobowych przez administratora:

1. Administratorem P,mi/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo (dalej:
"ADMINISTRATOR"), z siedzib.r ul. Warszawska 9A. 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem mozna si<; kontaktowac pisemnie, za pomoc~ poczty tradycyjnej na adres:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog~ e-mailow~ pod adresem:
urzad@gminababoszewo.pl.
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna sicy skontaktowac
pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe s!) przetwarzane na podstawie Rozporzl!dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
tizycznych w zwil!zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyv.'Y 95/46/WE (ogolne rozporz!)dzenie
o ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgodt; osoby.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sicy w celu zlozenia ofel1y na czlonkow Komisji
Konkursowej, powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie
ogloszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadali. z zakresu pozytku
publicznego w 2020 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytua«ji zyciowej oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, ograniczallie
marginalizacji i przeciwdzialallie wykluczeniu spolecznemu5. Przetwarzallie danych
osobowych nie odbywa sit; na pod stawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub
strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzeeich.
7. Admini strator nie zanlierza przekazywac danych do pati.stwa trzeciego lub organizacji
mit;dzynarodowej.
8. Administrator b"dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisow prawa, w tym w szczegolnosci do: Zakladu Ubezpieczeti. Spolecznych, Urzcydu
Skarbowego.
9. Dane osobowe bcyd!) przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakOli.czenia
prowadzonej sprawy. chyba ze odrc;bnc przepisy przewiduj!) dtuzszy okres przechowywania
dokumentacji.
10. Osoba, ktorej dane dotycz!) ma prawo do z!)dania od administratora dostcypu do danych
osobowych, ich sprostowan ia, usunic;cia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszen ia danych .
11. Skargy na dzialania Administratora mozna WIlieSc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbt;dnym do wykonania
obowil!zkow pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pocil!ga za sobl! zadnych
negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem
wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego poci ejmowania ciecyzji.
Zgoda na przetwarLanie danych:
.la, ............... .................. wyrazam zgod" n8 przetwarzan ie moich danyc h osobowych.

/podp is/

