
Klauzula informacyjna 
 

1. Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy  
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt. 

2. Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną 
danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl oraz  nr 
telefonów: 728706901, 667941610. 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna:  
1) realizacji procedury konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

przez Wójta Gminy Przemęt na realizację zadań publicznych Gminy 
Przemęt w 2023 r. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy  z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym 
jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w myśl art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO zawarcia umowy po wybraniu oferty oraz art. 6 ust. 1 lit. e wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym. 

2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  art. 9 ust 2 lit. 
a  RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 
1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi 

administrator zawarł umowy powierzenia. 
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

a) Prawo żądania dostępu do danych, 
b) Prawo żądania sprostowania danych, 
c) Prawo żądania usunięcia danych, 
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia, 
jednakże niezbędne do realizacji w/w celu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub      
organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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