
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) – (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:
1. Administrator:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Starosta Kraśnicki
z siedzibą: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

2. Inspektor Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl,
adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20.
3. Cel i podstawy przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od
13 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – obowiązek prawny
Administratora przetwarzania  Pani/Pana danych wynika głównie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  (t.j.  Dz.  U. z  2019 r.,  poz.  688 z późn.  zm.)
w związku z Uchwałą Nr XIV-152/2019  Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 listopada 2019 roku
w  sprawie  uchwalenia „Rocznego  programu  współpracy  Powiatu  Kraśnickiego  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok
2020”.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  wymagany  przepisami  pracy  oraz  w  sytuacji
wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  do momentu jej odwołania.
6. P  rawa osób, których dane dotyczą:  
1) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed ich cofnięciem  /zasady określone w Rozdziale III  RODO – Prawa osoby, której dane
dotyczą/,
2)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Informacja o wymogu podania danych osobowych:
1)  podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  prawa  jest  obligatoryjne
a w pozostałym zakresie dobrowolne,
2)  ponadto  informuję,  iż  w związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  nie  podlega
Pani/Pan  decyzjom,  które  opierają  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.
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