
Zalqcznik nr 2 
do Ogloszenia W6jta Gminy Baboszcwo 

z dnia 21 1utego 2020 r. 

Obowillzek informacyjny dla oferent6w w zwillZku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez administratora: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMfN ISTRATOR"), z siedzibfj: ui. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna sit; kontaktowac pisemnie, za pomocfj poczty tradycyjnej na adres: 
ui. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo lub drogq e-mailowfj pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Admin istrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym l110zna sit; skontaktowac 
pod adresem l11ai lowym: iodo@rt-net.pI. 
3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fi zycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzfjdze nie 
o ochronie danych), ti. w oparciu 0 zgod<; osoby. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sit; w celu zlozenia oferty na czlonk6w KOl11isji 
Konkursowej , powo!anej w celu opiniowania ofert z!ozonych w otwartym konkursie 
og!oszonYI11 w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierzfjt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pOl11ocy dzikim zwierzt;tom. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa siy na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu adl11inistratora lub strony trzcciej. 
6. Dane osobowe nie pochodzfj od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub orgalllzaCJl 
miydzynarodowej. 
8. Administrator btydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepis6w prawa, w tym w szczeg6lnosci do: Zakladu Ubezpiecze11 Spolecznych, Urzydu 
Skarbowego. 
9. Dane osobowe bydfj przetwarzane przez Adm inistratora przez 5 lat od czasu zakonczenia 
prowadzonej sprawy. chyba ze odn;bne przepisy przewidujq dluzszy okres przechowywania 
dokumentacji. 
10. Osoba, kt6rej dane dotycz'l ma prawo do z'ldania od administratora dost<;pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuniyc ia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a taUe prawo do przenoszenia danych. 
11. Skargy na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem lIstawowym i niezbydnym do wykonania 
obowiqzk6w pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pociqga za sobfj zadnych 
negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem 
wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem. 
13 . Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podej mowania decyzji. 
Zgoda na przetwarzanie danych: 
.la, ... .. ........ .. ................ .. wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

/poclpis/ 


