
Klauzula informacyjna dla kandydatów / -tek wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach 

ofert na rok 2021  

 

W związku z realizacją wymogów 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest 

Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 

się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą 

adresu: iod@umdebica.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu  naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego na terenie 

Miasta Dębicy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 

1 lit. a RODO. 

4) Pani/Pana dane są pozyskiwane przez Administratora na podstawie wypełnionego formularza 

zgłoszenia kandydata/- tki  wskazanego/-nej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 

udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania 

publicznego. 

5) Kategoria przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to dane zwykłe tj.: imię i nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail, oraz nazwa podmiotu, jaki Pani/Pan reprezentuje. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pani /Pana dane mogą 

być udostępnione: 

• Pracownikom Urzędu Miejskiego w Dębicy posiadającym upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; 

• Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu 

przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania 

usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

kontaktowych, tj. numeru telefonu, data urodzenia, adresu poczty elektronicznej. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały 

podane. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

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

11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 
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