
Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności 

związanych z naborem kandydatów  na członków komisji konkursowej opiniującej 

oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 27 

kwietnia 2016 roku 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), zwanym dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, Czchów ul. Rynek 12, tel. 

146621710, gmina@czchow.pl. 

2. W Urzędzie Miejskim w Czchowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować pod nr tel. 14 6621711, e-mail: iod@czchow.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia naboru do komisji konkursowej, której 

zadaniem będzie opiniowanie złożonych ofert w ramach konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w 2019 roku na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnymi, w szczególności z instrukcją 

kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie, 

jednak  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed cofnięciem zgody.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wymienionego celu 

przetwarzania. 
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