KLAUZULA INFORMACYJNA
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i obsługi kancelaryjnej burmistrza
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej
RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sieraków
z siedzibą w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieraków e-mail:
abi@sierakow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym do
złożenia oferty, zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art.
16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępnianie innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Nie jest planowane aby Pani/Pana dane osobowe były przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a)
niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż
przez okres wskazany 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 (Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
b)
do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów.
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu;
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia oferty,
podpisania umowy oraz realizacji zadania publicznego i wynikające z przepisów prawa –
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi złożenie
oferty i podpisanie umowy, a tym samym realizację zadania publicznego.

