Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator: Burmistrz Szczucina, 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej
jako „rozporządzenie RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczucina – adres: Urząd Miasta i Gminy Szczucin,
ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2) podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: iod@umigszczucin.pl, tel. 14 643 62 78, lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Urząd Miasta i Gminy
Szczucin , 33-230 Szczucin ul. Wolności 3.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu oraz realizacją zadania publicznego, realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Szczucin w zakresie "Rozwijanie kultury i ochrona tradycji” w 2022 roku, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych
w konkursie ofert, uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szczucin oraz osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom
kontrolnym i nadzorczym i innym właściwym podmiotom,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem, ustawami
i rozporządzeniami, w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7) nie przysługuje Pani/Panu prawo:
− żądania usunięcia danych osobowych;
− żądania przenoszenia danych osobowych.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
10) podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy
przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przepisów
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Szczucin …………….………. 2022 r.
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