
                                                       Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                            
( Dz.Urz. UE L 119) podaje się do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy, mający siedzibę                   
w Urzędzie Miasta i Gminy w Iwaniskach ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: 
       Centrum Zabezpieczenia informacji Sylwester Cieśla 

               ul. Wrzosowa 15 lok.1 
               25-211 Kielce 
               email: iod@czi24.pl 

3. Dane osobowe, przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego       
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert       
na realizację zadań publicznych Gminy Iwaniska w zakresie wpierania i upowszechniania 
kultury fizycznej. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, niepodanie ich jednak skutkować będzie odrzuceniem 
złożonej oferty. 

6. Udostępnione dane, nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych będą tylko instytucje upoważnione do ich otrzymania z mocy prawa. 

7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych, nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji                   
na podstawie posiadanych danych osobowych. 

9. Administrator danych, nie przewiduje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

10. Pozyskane dane osobowe, administrator będzie przechowywał przez okres wynikający             
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji              
i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U..Nr 14 poz. 67 oraz Nr 27,poz.140). 

11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych oraz 
prawo do wniesienia skargi. 

12. Skargi wnoszone są do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna się, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 


