
 

1 

Informacja dotycząca wymogów wynikających z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” 

 

Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………… 

 
Dotyczy: II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa 
Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 
1. Zleceniodawca informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów  dotyczących ochrony danych 

osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane 
osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zleceniodawcę i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. W związku z tym, Zleceniobiorca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia 
zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania 
zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w 
konkursie. Na tę okoliczność Zleceniobiorca złoży stosowne pisemne oświadczenie. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: 

www.wtwzk.opole.pl jest Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu – Prezes Zarządu Pan 
Władysław Sztefic 

2) Jeśli Zleceniobiorca ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych  
w zakresie działania Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem  jako podmiotu obsługującego 
Stowarzyszenie a także przysługujących mu uprawnień, Oferent/Zleceniobiorca może się skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WTWzK w Opolu za pomocą towarzystwo1@wp.pl 

3) Administrator danych osobowych przetwarza dane Zleceniobiorcy na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,(w zależności od podpisanej umowy 
lub konkursów, dotyczących imprez z dziedziny Kultury, sportu rekreacji i turystyki oraz turnusów 
rehabilitacyjnych) którym udostępniona zostanie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie 
publiczne. 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), związanym z udziałem w otwartym 
konkursie ofert; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy. 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7) 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. 
8) 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, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

http://www.wtwzk.opole.pl/
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 
Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do wiadomości. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego konkursu ofert.  
 
 
 
Miejscowość, data     
 
………………………      ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 
 
 
 

 


