
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 i/lub art. 14 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119                               
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Kamienica Polska 
ul. M. Konopnickiej 12  42-260 Kamienica Polska 
Tel.: 34 3273338 
Faks: 34 3273149 
e-mail: poczta@kamienicapolska.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Kamienica Polska jest Pani 
Kamila Kamińska, kontakt: iod@kamienicapolska.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w związku z obowiązkiem prawnym administratora, wynikającym z:  
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 
713 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                 
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)  
w celu związanym z realizacją otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu                   
w 2021 roku. 

4. Jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencjami niepodania danych jest brak 
rozpatrzenia oferty. 

6. Kontakt z Panią/Panem w sprawie otwartego konkursu ofert będzie odbywał się 
pisemnie. 

7. Pani/Pana dane będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych, instytucjom i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także zażądania zaprzestania przetwarzania                       
i przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,                      
w tym profilowanie. 

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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