Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 r!t: 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sPrawie ochrony osob ftzycznycń * łwiązku Ź przetwarzaniem
danYch osobowYch i w sPrawie swobodnego przepłłr,vu-takich
danych oraz uchwalenia
dYrektYwY 95l46lWE (ogólne rozpotządz"rri" o'o.ńorrie danych)
,*"*r"go dalej ,,RoDo,,
informujemy, że:
1, Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniach jest
Starosta
GostYniński z siedzibą Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul.bmowskiegó
13, 09-500
Gostynin, e-mail : starosta@gostynin.powiat.pl tel. 24 23 57 97 7,
2, Administrator Wznaczył Inspektoia Ocńny Danych w Starostwie powiatowym
w GostYninie,_ul. Dmowskiego 13, 09-500 GÓstynin, e-mail: iod@gosĘvnin.powiat",pl,
tel.24 2357987,
3, Pani/Pana dane osobowę zawarte rl formularzuzgłoszeniowym przetwarzarte będą w
celu
zwiry,anYm z Potrzebą rekrutacji do Komisji KÓkursowej i
uczestnictwa w jej pracach
związarrychzreal_izacjąProcedury konkursowej doĘczącej iozpatrywania
ofert orgańzacji
PozarządowYchzłożonYch w otwartym koŃurŚie napowierz"rri" orgu.,i zacjipozaiząaowÓ.;
Prowadzącej działalnoŚĆ Pozytku publicznego prowadzenia puŃti, w którym udzielana
będzie nieodPłatna Pomoc Prawna oraz świad
poradnictwo obywatelskie
"rón"nieodpłatne
w Powiecie GostYnińskim w 2022 roku zgodnie
z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 t. o działalnoŚci poźytku prrńi.rn.go i o wolont
ariacie (tj. Dz.IJ . z 2020 r.
Poz, 1057 ze zm) na podstawie przesłanki art. Ó ust.l lit. e RoDo'-'w przypadku gdy
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonaniazadaniarealizowanego w interesie puuticziyń
lub w ramach sPrawowan ia władzy publicznej powierzonej
admńi stratorowi.
4, Odbiorcą Pań/Pana danych osóbowych " ięaą osoby upoważnione
przez ADo
do Przetwarzania danYch osobowyń w celu .n/kory*unia obowi
ązków ustawowych
związanYch z otwartYm koŃursem ofert orazpodmioty wykonując
e zadaniapubliczne lub
działające na zlęcenie organów władzy publicznej,
5, PanilPana dane
.osobowe nie będą przekazyńane do państwa ttzeciego/orgarizacji
międzynarodowej,
6, Pani/Pana dane osobowe będą przechowyłvanę przez czas reallzacji sprawy, a następnie
archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Rozporz
ądzenie prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stYcznia 2011 r. * ,p.Ń" instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych
rzeczoĘch wYkazów akt oraz instrukcji w sprawie orgarizacji i ,ałr"su działania
archiwów zakładowych,
7, Posiada Pani/Pan Prawo dostęPu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia Przetwatzania, prawo do przenos zenia
dinych, prawo wniesienia
sPrzeciwu, Prawo do cofnięcia zgody w. dowolnym momencie
bez wpłfwu na zgodnośó
z Ptawęm Przetwarzania (1eżeli przetwarzartie odbywa się na podstawió zgody),
którego
na podstawi e zgody ptzed, jej cofnięciem,
!9konano
^ Ma Pani/Pan
8,
Prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, z siedzlbąw Warszawie, ul.
Stawki 2, 00-193 Warczawa, gdy uzna PanilPan, iż przetwarzanie danych
osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9, Podanie PrZeZ Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest pani/pan
zobowiązana/Y do ich Podania, a konset<wenl3ą niópodania
danych osobowych będzie
niedoPuszczenie kand y data do naboru do Komisj i'Końurs ow ej
or az udziałuw j ej pracach.

