
Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO 

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu

z  siedzibą  Plac  Kazimierza  Wielkiego  2,  98-300  Wieluń  -  reprezentowane  przez
Starostę Wieluńskiego, 

2) W sprawach swoich danych osobowych i  realizacji  praw można się skontaktować
pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub skierować zapytanie do wyznaczonego  
w starostwie Inspektora ochrony danych przez e-mail: iod@powiat.wielun.pl,

3) Dane Państwa przetwarzamy w celach związanych z ogłoszeniem Zarządu Powiatu
w Wieluniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Dane  osobowe  Państwa  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami
prawa,  zgodnie  z  zapisami  Rozporządzenia  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 (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.),

6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7) Przysługuje  Państwu  prawo:  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,
sprostowania  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  
usunięcia / ograniczenia danych przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  danych.  Ponadto  przysługuje  Państwu  prawo do  cofnięcia  zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) Mają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uznacie,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
( na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
w formie profilowania,

10) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia  udziału  
w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
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