
 

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami przekazanymi w ramach obowiązku 

informacyjnego administratora realizowanego zgodnie z art. 13 RODO 

Gmina Dębnica Kaszubska” na podstawie  ROZPORZĄDZENIE 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), Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia  04.05.2016) informuje, że: 

1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Dębnica Kaszubska w imieniu której 
działa Wójt Gminy Dębnica Kaszubska , z siedzibą przy ul. ks. Antoniego kani 16a, 76-248 Dębnica 
Kaszubska, 

2) inspektorem danych osobowych jest  Katarzyna Jakubowska kontakt: iod@debnicakaszubska.eu  lub 
adres siedziby Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z 
wyboru na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych 
zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w 2023 roku na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4) możliwymi odbiorcami danych są instytucje upoważnione odrębnymi przepisami prawa do 
pozyskania informacji tj instytucje kontrolne 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązującym 
okresie przechowywania dokumentacji związanej z naborem w otwartych konkursach ofert w 2023 
roku, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami,  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

11) podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie 
spowoduje niemożliwość realizacji zawartej umowy  

Powyższe informacje przyjmuję do wiadomości: 

…………………………………….                                                          ………………………………………… 

      miejscowość, data                                                              podpis Członka Stowarzyszenia 
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