
KLAUZULA INFORMACYJNA
nabór do składu komisji konkursowej

do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy, iż:

ADMINISTRATOR
DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  w Urzędzie
Miejskim w Głownie jest  Burmistrz Głowna z siedzibą w Głownie przy ul.
Młynarskiej  15,  95-015  Głowno,   tel/fax:  +48(42)  719-11-51,  e-mail:
sekretariat@glowno.pl

INSPEKTOR
OCHRONY  DANYCH
OSOBOWYCH 

Magdalena  Kuszmider  e-mail:  inspektor@glowno.pl   tel.  607770718  lub
pisemnie na adres administratora.

CELE
PRZETWARZANIA  I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  związku  z  ogłoszonym
naborem  do  składu  komisji  w  zakresie  dotyczącym  zadania  z  zakresu
pomocy  społecznej  w  formie  s6wiadczenia  usług  opiekun6 czych  i
specjalistycznych  dla  mieszkan6 co6 w  Gminy  Miasta  Głowno  w  miejscu  ich
zamieszkania w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 11 ustawy z dnia
24 kwietnia  2003 r.  o  działalnos6ci  poz8ytku  publicznego i  o  wolontariacie,
oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byc6  podmioty uprawnione
na  podstawie  przepiso6 w  prawa  lub  umowy  powierzenia  przetwarzania
danych.

PRZYSŁUGUJĄCE
PRAWA 

Posiada Pani/Pan, z wyjątkami zastrzez8onymi przepisami prawa, następujące
uprawnienia: 
a. dostępu do danych jej dotyczących,
b. z8ądania ich sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. usunięcia danych po zakon6 czeniu okresu archiwizacji. 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO  WNIESIENIA
SKARGI  DO  ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje  Pan6 stwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
włas6ciwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pan6 stwa danych osobowych przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul.  Stawki 2, 00-193
Warszawa.

PRZEKAZANIE
DANYCH 

Pani/Pana  dane  nie  są  przekazywane  do  Pan6 stwa  trzeciego,  organizacji
międzynarodowej, nie będą  profilowane.

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI,
PROFILOWANIE 

W  trakcie  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  dochodzi  do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania

OKRES ARCHIWIZACJI Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do
realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do
momentu  wygas6nięcia  obowiązku  archiwizacji  danych  wynikający
z przepiso6 w prawa tj. B-5 

INNE Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie będzie
skutkowac6 brakiem moz8 liwos6ci rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury 
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