
 

Klauzula informacyjna dla konkursów, naboru i realizacji wniosków oraz innych, gdzie podstawą jest 

zgoda osoby, której dane będą przetwarzane. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwanego dalej RODO), informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest: Wójt 

Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-22, adres e-mail: 

ug_jeleniewo@pro.onet.pl zwany dalej Administratorem. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a 

także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych Iwona Malczyk kontakt: malczyk@togatus.pl 

3) Dla celów min. przeprowadzenie konkursów naboru oraz realizacji wniosków do projektów dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit. a, to jest na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą. 

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. O szczegółach 

udostępnień może poinformować Państwa pracownik merytoryczny. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z terminów określonych w konkursie, 

wniosku, projekcie lub dłużej, jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów prawa, a następnie jeśli 

chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, w zakresie jakim zgoda została udzielona.  

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa. 

8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 

profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach 

informatycznych. 

9) Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

uniemożliwi realizację celów do których dane były zbierane. 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rolnictwa i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy 

Jeleniewo 

 

 

……………………………………………………… 
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