
Cisek, dnia ……………….. 

 

Zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym wyrażamy 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Administrator informuje, że:  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 

Cisek.  

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych 

Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, z dopiskiem „RODO” 

2) poprzez e-maila: info@cisek.pl.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym związanym                                

z przeprowadzeniem wyboru na członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone  

w otwartym konkursie ofert ogłaszanym w 2022 rok przez Wójta Gminy Cisek.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres przeprowadzenia wyboru na 

członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 

ogłaszanym przez Gminę Cisek w 2022 roku. Po spełnieniu tego celu mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych. 

4. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane 

Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe w następujących kategoriach: 

Podstawowe dane identyfikacyjne osób reprezentujących podmiot działający w sferze pożytku 

publicznego oraz wskazanych osób do kontaktu z administratorem: 

1) imię i nazwisko, 

2) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

 

5. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być 

udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

7. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez 

okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  



w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), 

2) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów. 

 

8. Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do treści danych, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

3) prawo do usunięcia danych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podane przez Państwo dane osobowe są: 

1) wymogiem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia oferty, 

podpisania umowy oraz realizacji zadania publicznego i wynikające z przepisów prawa-

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi złożenie oferty                       

i podpisanie umowy, a tym samym realizację zadania publicznego. 

 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również         

w formie profilowania. 

 
 

 

 

 

…………………………………………… 
                 podpisy osób reprezentujących podmiot 

 


