Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035
Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, którym jest Pani
Agnieszka Lewicka – Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres
e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizacją ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr
XXVI/347/2020 w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez
do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Administratora

5) Państwa dane osobowe będą przechowywany przez okres 6 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, oraz obowiązującymi
przepisami finansowymi.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani
profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane
są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji w celu publicznego realizowanego
przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa niezbędnych danych, będzie to miało
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

………………………....…….……………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/
jednostki organizacyjnej*)

Uwaga: Osoby uprawnione do podpisania oświadczenia, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełn ym
imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej*/ podmiocie*/ jednostce organizacyjnej.

