
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Krasnystaw z siedzibą ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 

576 23 77, e-mail: miasto@krasnystaw.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@krasnystaw.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w 

ramach, ogłoszonych Zarządzeniem przez Burmistrza Krasnegostawu, otwartych konkursów ofert oraz przedłożenie 

propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społeczne. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany i dane nie będą podlegały 

profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, 

przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do treści danych; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu; 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 

Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani/Pan 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

 


