
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. l, (dalej 
zwane RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyłęk , adres Przyłęk BN,                      
26-704 Przyłęk, e-mail: przylek@przylek.pl, telefon 48 677 30 16. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Bartłomiej Kida e-mail:  
bodo.radom@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz w zakresie niezbędnym do 
złożenia oferty, zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego, o którym mowa  
w art. 16 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020. poz. 1057 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w celach wskazanych w pkt 3 mogą być udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach: 
podstawowe dane identyfikacyjne osób reprezentujących podmiot działający w sferze pożytku 
publicznego: imię i nazwisko, adres, telefon. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora : prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia i ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

9. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu o czym stanowi art. 22 w/w Rozporządzenia. 

 

(data i podpis) 


