
~ Z A R Z 1\ D ZEN I E NR ORG ... ' ... 2022 
WOlTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 10 marca 2022 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu 
pozytku publicznego w 2022r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierza}t oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z .2021 r. poz. 1372 z porn. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z porn. zm.) 
oraz Uchwaly Nr XXXIY.225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 202lr. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnosc poZytku publicznego 
na rok 2022" zarz~dzam, co nastypuje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu pOZytku publicznego 
w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzytom. 

§2 

TreSc ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zal~cznik do niniejszego zar~qzenia. 

§3 

Wykonanie Zar~dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 





Zall!cznik 
do Zarzl!dzenia Nr ORG.OOSO ... . ... 2022 

OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 10 marca 2022 roku 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 10 marca 2022 r. 

Na podstawie art.ll ust 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pOZytku 
pUblicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pom. zm.) W6jt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. 

I. eel zadania 
Propagowanie ekologii i ochrony zwierzC:l-t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie 
zapewnienia niezbydnej pomocy dzikim zwierzytom z terenu Gminy Baboszewo, udzielenie 
pomocy dla potrzebujC:l-cych zwierzC:l-t dzikich (z wylC:l-czeniem zwierzC:l-t dzikich, kt6re ucierpialy 
w wyniku zdarzen drogowych) do momentu ich powrotu do srodowiska naturalnego, zgodnie 
z posiadanym zezwoleniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. 

1) Zapewnienia humanitarnej opieki nad dzikimi zwierzytami przebywajC:l-cymi w osrodku 
rehabilitacji , polegajC:l-cej na zapewnieniu wlaSciwych dla danego gatunku zwierzC:l-t 
warunk6w bytowania i Zywienia, w tym miydzy innymi: 

a) odpowiedniego poZywienia; 
b) stalego dostypu do swiezej i zdatnej do picia wody; 
c) suchych i czystych legowisk; 
d) oddzielnego utrzymywania zwierzC:l-t chorych i podejrzanych 0 choroby; 
e) oddzielnego utrzymywania zwierzC:l-t, kt6re w srodowisku naturalnym sC:l- SWOlml 

przeci wnikami; 
f) pomieszczen, kojc6w lub wybieg6w, kt6re umozliwilyby wydostanie siy zwierzC:l-t; 
g) natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przypadkach 

podejrzenia zwierzycia 0 choroby zakaZn~odzwierzycC:l- oraz do przewiezienia zwierzycia we 
wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce. 

II. Wysokosci srodkow publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 

Kwota dotacji w 2022r. przeznaczona na wsparcie realizacji zadania pn. propagowanie ekologii 
i ochrony zwierzC:l-t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy 
dzikim zwierzytom z terenu Gminy Baboszewo, udzielenie pomocy dla potrzebujC:l-cych zwierzC:l-t 
dzikich (z wylC:l-czeniem zwierzC:l-t dzikich, ktore ucierpialy w wyniku zdarzen drogowych) do 
momentu ich powrotu do srodowiska naturalnego - 5 000,00 zl (slownie: piyc tysiycy zlotych). 

III. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparCle realizacji zadan publicznych, na kt6ry rozplsany 
jest konkurs, okreslaj~ przepisy: 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pom. zm.), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z pom. zm.), 

- uchwaly Nr XXX.225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarzC}-dowymi oraz innymi podmiotami, prowadzC}-cymi dzialalnosc 
poZytku pUblicznego na rok 2022". 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty sC}- organizacje pozarz~dowe oraz podmioty 
wymienione w art 3 ust.3 ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie, 
prowadz~ce dzialalnose statutow~ w zakresie, kt6rych celem dzialania jest ochrona zwierz~t 
oraz posiadajC}-cych zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w zakresie 
prowadzenia osrodka rehabilitacji dzikich zwierz~t posiadaj~ce odpowiednie doswiadczenie 
i przygotowanie w zakresie pomocy, a takZe dajC}-ce gwarancj~ pomyslnej realizacji zadania. 

2. Do konkursu moze przyst~ie podmiot, wobec ktorego nie toczy si~ zadne post~powanie 
egzekucyjne. 

3. Oferent rna obowi¥ek wniesienia wkladu wlasnego w wysokosci co najrnniej 10% 
calkowitego kosztu zadania. Wklad wlasny moze miee form~ wkladu finansowego 
i niefinansowego. 

4. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast~i w trybie wsparcia wykonania 
zadania. 

5. Wysokose przyznanej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. W6wczas 
warunkiem zawarcia umowy jest aktualizacja kosztorysu zawartego w ofercie. 

6. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne b~dzie dokonywanie przesuni~6 pomi~dzy 
poszczegolnymi kosztami okreslonymi w ofercie w zestawieniu kosztow nie wiycej niz 
o 20% ich wysokosci z zastrzezeniem, ze nie zwi~kszy si~ kwota dotacji. Zmiany 
przewyzszaj~ce wskazane limity procentowe bydC}- moZliwe wyl~cznie za zgod~ 

Zleceniodawcy wyraZon/l w aneksie do umowy. 
7. Rozpatrywane byd/l wylC}-cznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru 

okreslonego w Rozporz~dzeniu PrzewodniczC}-cego Komitetu do Spraw POZytku Publicznego 
z dnia 24 pazdziemika 2018, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow um6w, 
dotyc~cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057 z pom. zm.) w terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu 
konkursowym. 

8. Do oferty naleZy dolC}-czye: 
wydruk komputerowy lub wyciC}-g aktualnej informacji 0 oferencie wpisanym 
do Krajowego Rejestru SC}-dowego lub aktualny wyci/lg z innego rejestru b/ldz 
ewidencji wlaSciwej dla formy organizacyjnej oferenta; 
aktualny statut, potwierdzony za zgodnos6 z oryginalem przez osoby uprawnione 
do reprezentowania oferenta, 

- dokumenty potwierdzajC}-ce upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta, 
do wniosku mogC}- bye dol~czone inne zal~czniki, w tym rekomendacje i opinie 
o oferencie lub 0 realizowanych przez niego programach. 

- wypelnion/l klauzuly informacyjn/l w zwi¢u z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Wojta Gminy Baboszewo (zal~cznik nr 2 do ogloszenia W6jta 
Gminy Baboszewo) 

- zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, potwierdzone za 
zgodnos6 z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. 

9. Srodki pochodz/lce z datacji mog§. bye wykorzystane w szczegolnosci na: 
1) koszty opieki nad zwierzytami; 
2) opiek~ weterynaryjn/l, leki i materialy medyczne; 
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3) poZywienie dla zwierz(j.t do momentu ich powrotu do srodowiska naturalnego; 
4) materialow niezbydnych do wtasciwego bytowania zwierz(j.t np. sciolka, srodki 

dezynfekuj(j.ce. 

10. Srodkow pochodz(j.cych z dotacji nie morna przeznaczye w szczegolnosci na: 
1) zakup nieruchomosci; 
2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowi(j.Zan; 
3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowi(j.Zan; 
4) wydatki finansowane z innych node!; 
5) zaplaty kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslugy rachunku bankowego; 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Realizacja zadania nast(j.pi w 2022 roku, tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 listopada 2022 r.; 

2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz dzikich zwierz(j.t z terenu grniny Baboszewo; 
3. Oferent przyjmuj(j.cy zlecenie realizacji zadania, zobowi(j.Zuje siy do wykonania zadania 

w zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, ktora w szczegolnosci okresla: 
a) wysokose dotacji, cellub opis zakresu rzeczowego zadania, na kt6rego realizacjy 

S(j. przekazane srodki dotacji; 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dluzszy niz 14 dni od dnia zakoiiczenia realizacji 

zadania; 
c) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej 

cZysci dotacji celowej. 
4. Z dotacji mog(j. bye finansowane koszty zwi(j.zalle z realizacj(j. zadania poniesione w okresie 

trwania urnowy. 
5. Przyznane srodki finansowe musz(j. bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 

kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Zleceniobiorca, realizuj(j.c zlecone zadanie, zobowi(j.Zuje siy do informowania w wydanych 

przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach informacyjnych i promocyjnych, 
poprzez media, w tym na stronie intemetowej Zleceniobiorcy, jak rowniez stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczn(j. w miejscu jego realizacji tablicy lub przez ustn(j. 
informacjy kierowan(j. do odbiorcow, 0 fakcie wspolfinansowania realizacji zadania przez 
Gminy Baboszewo. 

7. Podmioty wybrane w konkursie s(j. zobowi(j.zalle do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentacji finansowo-ksiygowej i ewidencji ksiygowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikaj(j.cymi z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci 
(t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poz. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z pofu. 
zm.). 

8. Rozpatrywane byd(j. wyl(j.cznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug wzoru 
okreslonego w Rozporz(j.dzeniu Przewodnicz(j.cego Komitetu do Spraw POZytku Publicznego 
z dnia 24 pazdziernika 2018, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotycz(j.cych realizacji zadaii publicznych oraz wzorow sprawozdaii z wykonania tych zadaii 
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057 z pom. zm.) w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu 
konkursowym. 

9. Nie dopuszcza siy pobierania oplat od adresatow zadania. 
10. Oferent realizuj(j.c zadanie, zobowi(j.Zany jest do stosowania przepisow prawa, 

w szczegolnosci Rozporz(j.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z porn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie kr~owych przepisach z zakresu ochrony 
danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1781 z porn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 202lr poz. 305 z porn. zm.), ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r 
o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 217 z porn. zm). 

V. Terminy i warunki skJadania ofert 

1. Oferty moma skladae w zamkni~tych kopertach z dopiskiem na kopercie "Konkurs 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie 
ekologii i ochrony zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie 
zapewnienia pomocy dzikim zwierzytom" osobiscie w kancelarii ogolnej lub przesla6 na 
adres: Urz~d Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r. (decyduje data wplywu 
do urz~du). 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

1. Wnioski skladane w otwartych konkursach ofert, poddawane s~ ocenie formalnej oraz 
merytorycznej przez komisj~ konkursow~ powolan~ przez W6jta Gminy Baboszewo. 
Wnioski, kt6re uzyskaly pozytywn~ ocen~ formaln~, przekazane s~ do oceny merytorycznej. 

2. Wykaz bl~d6w, kt6re mog~ powodowae odrzucenie oferty z przyczyn formalnych, jezeli ich 
uzupelnienie nie nast~pi w terminie 3 dni od momentu powiadomienia wnioskodawcy przez 
Urz~d Gminy Baboszewo 0 zaistnialych blydach: 
1) brak podpisu/podpis6w wszystkich os6b upowamionych do reprezentowania organizacji 

na formularzu oferty (reprezentacja musi bye zgodna z zapisami statutu opisanymi 
r6wniez w wypisie z KRS lub innym wlasciwym dokumencie potwierdzaj~cym sposob 
reprezentacji wnioskodawcy, a podpisy musz~ bye czytelne i umozliwiae, w przypadku 
braku piec~tek imiennych, odczytanie imienia i nazwiska osoby skladaj~cej podpis); 

2) uzupelnienie wymaganych zal~cznik6w; 
3. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej jezeli zostala odrzucona z powodu nast~puj~cych 

blyd6w formalnych: 
1) wypelniona oferta nieprawidlowo, 
2) zlozenie oferty po terminie, 
3) niewypelnienie wszystkich punktow formularza oferty, 
4) zlozenie oferty w niewlasciwy sposob - niezgodnie z ogloszeniem, np. faksem, 

e-mailem, drog~ elektroniczn~, 
5) zlozenie oferty na niewlaSciwym formularzu, innym niz okreslony w ogloszonym 

konkursie, 
6) zlozenie oferty przez podmiot nie uprawniony, 
7) zlozenie oferty przez organizacjy, ktora wedlug statutu nie prowadzi dzialalnosci 

w dziedzinie objytej konkursem, 
8) zlozenie oferty podpisanej przez osoby nieupowamione. 

4. W otwartym konkursie ofert moze zosta6 wybrana wiycej niz jedna oferta w ramach jednego 
zadania. 

5. Decyzjy 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj~ dotacjy oraz 0 wysokosci dotacji podejmuje 
W ojt Gminy Baboszewo w formie zar~dzenia. 

6. Wybor oferty nast@i w terminie do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 
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7. Oferty b~d~ oceniane wedlug nast~puj~cych kryteriow merytorycznych: 
a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 

• miejsce realizacji zadania, 
• adresaci objltci zadaniem, 
• cele realizacji zadania pUblicznego oraz spos6b ich realizacji, 
• harmonogram, 

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

c) jakosc wykonania zadania i kwaliiIkacje osob (waga kryterium 20% ): 
• posiadane zasoby kadrowe, 
• posiadane zasoby rzeczowe, 

d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodz~cych z innych zrodel (waga 
kryterium 10%), 

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

1) dotychczasowe doswiadczeoie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga 
kryterium 15%): 

• rzetelnos6 i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadan 
w latach ubieglych. 

Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zal~cznik do niniejszego ogloszenia. 
8. Ogloszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogloszeii w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie intemetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

9. W6jt Gminy Baboszewo uniewamia otwarty konkurs ofert, jezeli: 
• nie zlozono zadnej oferty; 
• zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w ogloszeniu, 

o kt6rym mowa wart. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci poZytku pUhlicznego i 0 wolontariacie. 

10. Informacjlt 0 uniewamieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje 
do puhlicznej wiadomosci w spos6b okreslony w art. 13 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie. 

11. Wysokos6 dotacji przekazana przez Gminy Baboszewo na realizacjlt zadania tego samego 
rodzaj u w poprzednich latach: 

2020 rok - 5 000 zl 
2021 rok - 5000 zl 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Referacie Organizacyjoym w Urz~dzie Gmioy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. or 3 tel. (23) 661-10-91wew. 13. 
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Zalllcznik nr I 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 10 marca 2022 r. 

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizaej~ zadan pOZytku publieznego w Baboszewie 
w dniu .............. 2022 

Karta indywidualnej oeeny oferty 
Nazwa zadania w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierYlt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzt;tom 
Nr oferty ...................................................................................................... . 
I ·· 'k zlnkk '" mI<r 1 nazwIS 0 c 0 a OInlSJI ................................................................ .. 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilo§c I1o§c pkt. 
punktOw przyznanycb 

Mozliwosc realizaeji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objctci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanyeh kosztow realizaeji zadania 
1 r<l~ k8S~ fealti'!!teji ~6ftnia l~ 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjct zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifIkaeje osob 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodz~cych 
z innych zrodel 

1 
Wysokose srodk6w wlasnych lub pochodz~cych z innych ir6del 10 
przewidzianych na realizacj<r zadania 

Wklad rzeezowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prae~ spoleczn~ ezlonkow 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotyehczasowe doswiadezenie w realizaeji zadan podohnego rodzaju 

1 Rzetelnosc 5 

2 Terminowose 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L~czna ilose uzyskanych punkt6w 100 

......................................................... 
(data i podpis czlonka komisji) 





Zal~cznik nr 2 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 10 marca 2022 r. 

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

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib!.!: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siet kontaktowac pisemnie, za pomoc!.! poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog!.! e-mail ow!.! pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym moma siet skontaktowac 
pod adresem mailowym: iodo@gminababoszewo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe s!.! przetwarzane na podstawie Rozporz'!dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz!.!dzenie 
o ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgodet osoby. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siet w celu zlozenia oferty na wsparcie realizacji 
zadania w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierZ!.!t oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzettom. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa siet na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora I ub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodz!.! od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paitstwa trzeciego lub orgamzaCJl 
miydzynarodowej. 
8. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepis6w prawa, w tym w szczeg61nosci do: Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Urzydu 
Skarbowego. 
9. Dane osobowe byd!.! przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakonczenia 
prowadzonej sprawy, chyba ze odretbne przepisy przewiduj!.! dluzszy okres przechowywania 
dokumentacj i. 
10. Osoba, kt6rej dane dotycZ!.! rna prawo do i:C!dania od administratora dostypu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunietcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. 
11. Skarget na dzialania Administratora moma wnies6 do Prezesa Urzetdu Ochrony Danych 
Osobowych. 
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbetdnym do wykonania 
obowi¢6w pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie poci!.!ga za sob!.! Zadnych 
negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem 
wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem. 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la, .. .. . ..... . . ...... ... ....... . .... wyraZam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Ipodpisl 




