
Klauzula informacyjna   

dla osób udostępniających swoje dane osobowe w konkursie ofert 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, 

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice; 
2. W sprawach dotyczących ochrony danych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pisemnie pod adresem siedziby administratora, lub za pośrednictwem adres e-mail: 

inspektor.odo@swiebodzice.pl  

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu: 
1) Wykonania zadania realizowanego interesie publicznym zgodne z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

jaki w tym przypadku jest organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii w 2021 

roku z programem profilaktycznym, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu 

gminy Świebodzice, 

2) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą z Panem/Panią 

umową 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących 

przepisów, dotyczących archiwizacji dokumentacji w tym zakresie tj. 5 lat, a także po jego 

zrealizowaniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora, 

który standartowo wynosi 6 lat. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, 

okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu.  

5. Posiada Pani/Pan prawo (na pisemny wniosek) dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, przenoszenia oraz prawo do usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust.3 lit. B oraz lit. E 

RODO), ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których 

podanie jest dobrowolne. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie jest warunkiem koniecznym 

przystąpienia do konkursu złożenia wniosku, a w dalszej kolejności zawarcia i wykonywania 

umowy, jak również wykonania innych czynności formalnoprawnych niezbędnych do realizacji ww. 

celów. 

8. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywało się na zasadzie obowiązujących 

przepisów, jedynie do tych podmiotów, które stosowne dane powinny otrzymać szczególnie dla 

realizacji Pani/Pana potrzeb oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

(kancelaria prawna). 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

10. Pani/Pana dane nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..    ……………………………………………… 
(miejscowość i data)      (podpis osoby/osób udostępniających swoje dane osobowe) 
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