Informujemy, że w rozumieniu 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, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* dane osobowe
kandydatów/członków komisji jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500
Kwidzyn.
1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub email: IOD@powiatkwidzynski.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn, lub
email: IOD@powiatkwidzynski.pl.
3. Dane osobowe kandydatów/członków komisji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z pracami komisji konkursowej powołanej na podstawie art.15
ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) do opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie
wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 r.
4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów/członków komisji będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa postępowania w oparciu o art. 15
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
5. Dane osobowe kandydatów/członków komisji będą przechowywane przez okres 10 lat,
zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.).
6. Podanie przez kandydata/członka komisji danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), związanych z
udziałem w pracach komisji konkursowej, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają
z
ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. W odniesieniu do danych osobowych kandydata/członka komisji decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom/członkom komisji przysługuje
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania ww. danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy kandydat/członek komisji uzna, iż
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Nie przysługuje kandydatowi/członkowi komisji prawo do:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

