
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla oferentów w 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Urzędzie Gminy Łuków 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łuków, adres: 

ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków. 

Inspektor Ochrony 

Danych (IOD) 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Wardak. 

Dane kontaktowe 

IOD 
 adres email: iod@lukow.ug.gov.pl 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z 

konkursem ofert na realizację zadań publicznych i ewentualną realizacją zadania 

publicznego.  

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wykonania obowiązku prawnego 

wynikającego z przepisów dot. działalności pożytku publicznego i odprowadzania 

danin publicznoprawnych.  

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 13 i 15 ust. 2a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), dalej „ustawa o działalności pożytku 

publicznego”; 2) 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; 3) inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają 

dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. 

firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane będą przetwarzane do czasu realizacji zadania, a po tym czasie – przez okres 

określony w przepisach prawa dot. archiwizowania i długości przechowywania 

dokumentów, niezależnie od powyższego - przez okres przechowywania 

dokumentacji rachunkowej określony przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej – dane będą 

przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z 

ww. umową. 

Pani/ Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, 

po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych podania 

danych 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o działalności pożytku 

publicznego, związanym z konkursem ofert na realizację zadań publicznych; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy o działalności 

pożytku publicznego, w szczególności niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

 


