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:
Wójt Gminy Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy
w Dąbrównie mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Administratora: ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrowno
- telefonicznie: (89) 647-40-87 wew. 28
- e-mailem: iod@dabrowno.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia uwag do oferty na realizację
zadania publicznego, na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym dane zostaną
powierzone do przetwarzanie na zlecenie Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
10) Podanie danych kontaktowych takich jak nr. telefonu oraz adres e-mail jest dobrowolne,
podanie tych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie. Mają Państwo prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

