
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

W związku z wymogami 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) informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Borowie z siedzibą w  Borowiu, 

reprezentowana przez Wójta Gminy: 

adres:   ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie 
telefon:  (+48)25 685 90 70 
e-mail:   gmina@borowie.pl 
 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się: 

pisemnie na adres:   ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie 
telefonicznie pod numerem:  (+48) 25 685 90 70 
poprzez adres e-mail:   gmina@borowie.pl 
 

3) Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji 
obowiązków związanych z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego wynikających z przepisów prawa określonych w: 
- ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom uprawnionym 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań 
Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, który wynika z przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była 
podstawą do przetwarzania. 
 

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych -  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

8) W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

mailto:gmina@borowie.pl
mailto:gmina@borowie.pl

