
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na członków 

komisji   konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na  wspieranie  

realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w 2022 r. w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej  i pomocy społecznej. 

 

 Zgodnie z art. 13 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Parczewski, ul. Warszawska 

24, 21-200 Parczew. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorodo@parczew.pl, telefonicznie 83 355-

15-84, listownie na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 

Parczew. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych 

w przepisach prawa: przeprowadzenie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert 

w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 6 ust. 

1. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia      2016 

r., art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003r. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są odbiorcy uprawnieni z mocy przepisów prawa. 

6. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe do chwili realizacji zadania wskazanego 

w pkt. 3, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie w celu wykonania obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów prawa  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. 

10. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
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