
Zalqcznik nr 2 

do Ogloszenia Wojta 
Gminy Baboszewo 

z dnia 17 marca 2023 r. 

ObowiClzek informacyjny dla Cztonk6w Komisji w zwiClZku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez administratora: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
,,ADMINISTRATOR")' z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem moina 
si~ kontaktowac pisemnie, za pomocq poczty tradycyjnej na adres : ul. Warszawska 9A, 
09- 130 Baboszewo lub drogq e-mailowqpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moina si~ skontaktowac 
pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) Rozporzqdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), w zwiqzku 
z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z poin. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj . dane 
kontaktowe (mail, nr telefonu) przetwarzane b~dq w oparciu 0 zgod~ osoby kandydujqcej na cztonka 
Komisji konkursowej. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ w celu pracy w charakterze cztonka Komisji 
Konkursowej powotanej w celu opiniowania ofert ztoionych w otwartym konkursie ogtoszonym w dniu 
09 marca 2023 r. na wsparcie realizacji zadania w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa si~ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora lub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich . 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacji 
mi~dzynarodowej. 

8. Administrator b~dzie przekazywat dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisow 
prawa. 
8. Dane osobowe b~dq przetwarzane przez Administratora przez Slat od czasu zakonczenia 
prowadzonej sprawy, chyba ie odr~bne przepisy przewidujq dtuiszy okres przechowywania 
dokumentacji. 
9. Osoba, ktorej dane dotyczq ma prawo do iqdania od administratora dost~pu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia danych. 
10. Skarg~ na dziatania Administratora moina wniesc do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezb~dnym do wykonania obowiqzkow 
pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pociqga za sobq iadnych negatywnych konsekwencji. 
Wycofanie zgody nie wptywa na zgodnosc z prawem wykorzystania danych osobowych 
przed jej wycofaniem. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
Zgoda na przetwarzanie danych: 

Ja, ...................................................... .. ..... wyraiam / nie wyraiam zgody na przetwarzanie moich danych 
osobowych w postaci adresu e-mail, nr telefonu. 

/podpis/ 


