
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA KOMISJI POWOŁANEJ DO OPINIOWANIA OFERT                           

W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT-ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Zgodnie z art. 13  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego                                  

z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 

kontaktowy: 56 472 96 10,  adres poczty elektronicznej: urzad@umnowemiasto.pl.  

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego 

funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany 

powyżej. 

3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone                  

w otwartym konkursie ofert.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z : 

-  art. 15 ust. 2 a, ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                        

i o wolontariacie,  

- rozdz. XII Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

przyjętego uchwałą Nr XXIX/202/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 listopada 

2021 r. 

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   

podstawie przepisów prawa oraz  podmioty z którymi współpracuje Administrator:  

podmioty świadczące usługi w zakresie IT - dostawca i hostingodawca usług poczty elektronicznej 

(nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 

120805512), dostawca i hostingodawca Biuletynu Informacji Publicznej (Wytwórnia Telewizyjno-

Filmowa Alfa Sp. z o.o., ul. Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin NIP: 851-10-09-957, REGON: 810678643),  

podmiot dostarczający oprogramowanie do elektronicznego obieg dokumentów (Centralny Ośrodek 

Informatyki, Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, NIP: 7252036863, REGON: 100999489).  

6. Pani/ Pana dane umieszczone w treści zarządzenia podlegają ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji 

Publicznej a także  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne aby móc Panią/Pana powołać w skład komisji 

konkursowej. Brak podania przez Panią/Pana danych uniemożliwi powołanie Pani/ Pana w skład 

komisji konkursowej. 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po 

ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A                    

i wtedy Pani/ Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po 

zakończeniu  realizacji zadania, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Toruniu, 
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gdzie będą przetwarzane wieczyście. Zarządzenie w którym jest umieszczona informacja o składzie 

osobowym komisji będzie przechowywana wieczyście. 

 9. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące 

prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych                        

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO). 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

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

międzynarodowej.  

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                         

w formie profilowania.  

  

    

                                                                                                                    

 

W związku z powyższym, oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

 

 ………………………………….………… 

 Data i podpis Członka Komisji 

 

 


