Klauzula informacyjna dla członków Komisji Konkursowej:
Na podstawie 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 uchybienia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że
1. Administratorem danych jest Starosta Golubsko-Dobrzyński, z siedzibą w GolubiuDobrzyniu przy ulicy Plac 1000-Lecia 25, tel. 56 683-53-80 lub 81, adres e-mail:
powiat@golub-dobrzyn.com.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ogłoszonym naborem kandydatów
na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku
zadania publicznego pod nazwą ,, „Realizacja zadania publicznego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku”
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 15 ust. 2a i 2d ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie będzie skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia archiwizacji danych
wynikających z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
IOD@uodo.gov.pl.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane
są Pni/Pana dane osobowe, a cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Kontakt z
Inspektorem ochrony
danych osobowych w
Starostwie
Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres
pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac
1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

