
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

➢ Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach obsługi komisji konkursowych, 

jest Wójt Gminy Chojnice z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice  

➢ Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany wyżej  

➢ Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym 

jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych w 2023 roku.  

➢ Odbiorcami danych są również podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora 

oraz osoby upoważnione przez Administratora.  

➢ Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

➢ Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych;  

• żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;  

•  żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;  

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;  

• żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  

-osoby te kwestionują prawidłowość danych;  

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;  

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń.  

➢ Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie 

udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.  

➢ Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

➢ Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych.  

 

……………………………………………..                                                           ………………...……………………………  

(miejscowość, data)                                                                                                        (podpis) 


