
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

dla osób fizycznych uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji 

pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,  

w tym rozwój przedsiębiorczości, dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury konkursowej, w tym 
zawarcia umowy i wypłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznego organizacji 
pozarządowej, w której jest Pani/Pan uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych na 
podstawie art. 6 ust 1  lit. b) RODO oraz w celu archiwizacji. Dane mogą być również 
przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.   
 

4)  Nie będzie odbiorców Pani/ Pana danych osobowych.  

5) Pani/Pana dane osobowe  nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowej.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy na realizację 
zadania publicznego zgodnie z zapisami umowy oraz przez okres przechowywania 
dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną, tj. 5 lat od roku 
następującego po dacie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji zadania 
publicznego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu.  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem 
udziału w procedurze konkursowej oraz zawarcia umowy, tym samym jest Pani/Pan 
zobowiązana/ny do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości udziału w procedurze konkursowej oraz zawarcia umowy na realizację zadania 
publicznego organizacji pozarządowej, w której jest Pani /Pan uprawniony do zaciągania 
zobowiązań finansowych; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  
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