Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w
Krzeszycach jest Wójt Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce,
wojt@krzeszyce.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na
adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa tj. ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, uchwały Rady Gminy Krzeszyce Nr
XIII/74/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Gminę Krzeszyce, uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/123/2017 z
dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 stycznia 2012 roku Rady Gminy
Krzeszyce Nr XIII/74/2012 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwój
sportu przez Gminę Krzeszyce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z otwartym konkursem ofert na
realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce
w 2022 roku
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty
uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
-Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy obowiązującego prawa zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa 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.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania
poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu prawo do
żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie ofert.
-Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu
podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane
organizacjom międzynarodowym.

