
Załącznik do ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 

 

Informacja dla Pani/Pana dotycząca ochrony danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 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 osobowych)  

(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej: RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie  

i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu 

prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz, w imieniu 

której działa Burmistrz Miasta Sandomierza z siedzibą: 27-600 Sandomierz,  

Plac Poniatowskiego 3. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez:  

e-mail – magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres Administratora 

danych: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia procedury otwartego 

konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego 

oraz realizacji tych zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24  

z późn. zm.)  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność danych 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). 

Jeżeli przekaże nam Pani/Pan inne dane osobowe aniżeli niezbędne do realizacji celu 

określonego w pkt. 3, podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO).  

5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 



6. Pani/Pana dane osobowe (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) będą 

przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w 

rozporządzeniu 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.  

7. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym  

dla Administratora usługi np. informatyczne, na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także 

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom 

prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać 

profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).     

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

oraz otrzymania ich kopii; prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych  

w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo żądania usunięcia danych 

osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych  

w przypadkach określonych w art. 20 RODO; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.     

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – 

obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane 

Gminie Miejskiej Sandomierz i których dane oferent pozyskał pośrednio w celu ubiegania się 

o wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych 

z zakresu pożytku publicznego oraz realizacji tych zadań na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24 z późn. zm.) 

 

 



 

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych: 

W związku z realizacją procedury otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań 

publicznych z zakresu pożytku publicznego oraz realizacją tych zadań na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24 z późn. zm.).) informujemy,  

iż możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, które nie  uzyskaliśmy od Pani/Pana  

w sposób bezpośredni. Wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta (czyli 

podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje), który wskazał Panią/Pana (w ofercie złożonej  

w ramach przedmiotowego konkursu ofert) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, 

kontaktu, czy też realizacji określonego zadania publicznego. 

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:  dane 

zwykłe - takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane 

podstawowe podane tylko w zakresie niezbędnym do przedłożenia oferty konkursowej,  

a w dalszej części do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy dotacyjnej. 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z w/w klauzulą informacyjną i jednocześnie 

zobowiązuję się do spełnienie obowiązku informacyjnego (tj. przekazania zamieszczonej 

powyżej informacji dodatkowej z art. 14 RODO) wobec osób, których dane osobowe zostaną 

wskazane w ofercie konkursowej, a w przypadku wybrania naszej oferty do realizacji, 

również w związku z umową na realizację zadania publicznego (w celu jej zawarcia, realizacji 

i rozliczenia).  

 

 


