
 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla  

 realizacji zadania publicznego  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159,    

dane kontaktowe inspektora danych osobowych tel. 158713141, e-mail: 

inspektordanych@gminajarocin.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego  

w 2023 r. ogłoszonego do realizacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 492/2023 Wójta Gminy 

Jarocin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych na terenie gminy Jarocin w 2023 r., na podstawie art.6 ust.1, 

pkt b.  

3) Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały ujawnieniu innym 

podmiotom. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania 

publicznego na podstawie zawarcia stosownej umowy, a  po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także  

z terminów dochodzenia  i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu 

przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną  usunięte lub zarchiwizowane. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,. 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;  

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy. Jest 

Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości zawarcia umowy powierzenia realizacji zadania publicznego. 

9) Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą dane będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią informacji:  

 

data ……………….. 

 

podpis ……………….……………………………………………. 


