OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania
zadań publicznych w Urzędzie Gminy Orla jest Wójt Gminy Orla z siedzibą w Orli przy ul.
Mickiewicza 5.
2) Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO) oraz obowiązującej
ustawy o ochronie danych osobowych w celach realizacji zadań określonych przepisami
prawa.
3) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Gminy Orla danych
osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych z Panią
Klaudią Gzinką za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres iod@orla.pl,
gzinka@togatus.pl tel.: 533327053 lub operatora pocztowego na adres: Inspektor Ochrony
Danych Osobowych Urząd Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 688 z późn. zm.) - do celów konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Orla w 2020 roku, w tym do złożenia
oferty, zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy;
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Wójt Gminy Orla, w szczególności w związku ze świadczeniem usług
informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych,
windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
8) W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne,
przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody
na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez

Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować
brakiem możliwości realizacji tych zadań.
9) Dane osobowe Pana/Pani mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11) Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z
RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w
art. 6 ust 1 lit a RODO – Panu/Pani przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
12) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

