
        Załącznik nr 11 do ogłoszenia 
 
 
 

Klauzula informacyjna 
 
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 Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy 

ul. Kazimierza Karasia 15. 
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią 
Wiolettą Kaczmarek  pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@leszno.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym             
z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje                       
w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie    
prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot                
i społeczności lokalnych w okresie od dnia 15 maja 2019 r. do dnia 15 grudnia 2019 r. Konkurs jest 
przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa. 

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie 
prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 
8. Decyzje w zakresie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
9. Przysługuje Państwu: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*; 
3) 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**; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Nie przysługuje Państwu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                           
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert,  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 



Poniższe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/łam w celu 
ubiegania się o udzielenie  dotacji w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Leszna  otwartego 
konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie 
realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019r. w zakresie prowadzenia działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot  i społeczności lokalnych. 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis  upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli 
Oferenta/Wnioskodawcy ) 
______________________________ 

1) 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 119 z 04.05.2016, str. 1). 

• Artykuł 13 

"Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą"  

• Artykuł 14  

"Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, 

której dane dotyczą" 

 

 
 

 


