
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Urzędowa, ul. Rynek 26, 23-250 

Urzędów, tel. (81) 822-50-30, email: gmina@urzedow.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych  

z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mailowym: 

iod@zeto.lublin.pl. 

3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego Gminy Urzędów w formie powierzenia w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 4, 5 i 13 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 1. 

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. 

5. Dane będą udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 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. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy 

RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować 

brakiem możliwości udziału w konkursie i realizacji zadania zleconego wyłonionego w wyniku 

postępowania konkursowego. 
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