
KLAUZULA INFORMACYJNA 
konkurs dotyczący tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Nowe Ostrowy z siedzibą w 

Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, reprezentowany przez Wójta.  
2. Z administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby wskazany w pkt. 1, 

telefonicznie pod numerem: (24) 356-14-00 lub za pośrednictwem adresu email: 
sekretariat@noweostrowy.pl. 

3. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor 
ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres odo24@wp.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 27 
ust. 2 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku  o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) w 
celu przeprowadzenia konkursu dotyczącego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
sportu i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa . 

6. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 
zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące 
usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, 
gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku negatywnego rozpatrzenia oferty lub 
odstąpienia od realizacji zadania – zgodnie z właściwą kategorią archiwalną. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia oferty i przystąpienia do realizacji zadania – do czasu zaakceptowania 
przez Gminę sprawozdania końcowego z realizacji zadania określonego w pkt 4 niniejszej 
klauzuli, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z właściwą kategorią archiwalną. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je 
sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje Pani/Panu także prawo ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

9. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 
10. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

11. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 
    ……………………………………………………………………………………………………………………… 
    data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu składającego ofertę 
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