
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 134/2020 

Wójta Gminy Siemkowice  

               z dnia 2.04.2020 r. 
 

Oświadczenie 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………… (nazwa oferenta) 

oświadczam, iż w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego: 

………………………………………………………………………………………………………….       

(rodzaj zadania publicznego wskazanego w ofercie) 

ww. oferent przekazał w imieniu Wójta Gminy Siemkowice, jako Administratora wszystkim 

osobom, których dane osobowe są przetwarzane poniższą klauzulą informacyjną, dotyczącą 

przetwarzania ich danych w związku z realizacją zadania publicznego, oraz że osoby te złożyły 

stosowne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z 

realizacją ww. zadania publicznego. 

 
                                                                                               

…………..…………………………………………………………………… 

                                                                                  podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych biorących udział w realizacji zadania publicznego 

1. Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, 

jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem                                     

i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania publicznego. 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, art. 13-19 oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.  

4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane od podmiotu składającego ofertę.  

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.                                   

W przypadku wybranego podmiotu także przez okres realizacji umowy oraz okres, w którym możliwe jest dochodzenie 

roszczeń pomiędzy stronami umowy,  a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia                

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, gdy brak jest przesłanek 

przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa przez administratora.  

8. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zadania. W przypadku braku podania przez Panią/Pana 

niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z brakiem możliwości rozpatrzenia 

złożonej oferty. 

10. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@myiod.pl. Do IOD należy 
kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Urząd, w tym sprawy dotyczące realizacji praw 
w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich 
przetwarzanie.  

mailto:inspektor@myiod.pl

