
ZAŁĄCZNIK NR 2  

do Zarządzenia Nr Or.I.0050.189.2019 Burmistrza Gogolina 
w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 

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

publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert 

obejmującego zadania z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  
w Gogolinie z siedzibą w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert W razie jakichkolwiek 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 

proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: e-mail 
kr@gogolin.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powołania Komisji 
Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2020 zadania 
publicznego z zakresu kultury fizycznej. 

1) Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie 6 lat od dnia zakończenia 
zadań zgłoszonych w ramach konkursu ofert. 

2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

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

na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

3) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak 

niezbędne do udziału w pracach komisji. W razie niepodania danych 
osobowych, nie ma możliwości Pana/Pani udziału w pracach komisji 
konkursowej. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych 

osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane 
kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając 
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną 

sytuacją. 
 

 
 

……………….…………………. 

Czytelny podpis 


