
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 kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  finansowanych                                                              

z budżetu Województwa Dolnośląskiego   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor 

ochrony danych), adres email: inspektor@umwd.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji procedury konkursowej, na realizację 

zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego finansowanych z 

budżetu Województwa Dolnośląskiego;  

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

tj. niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane w niezbędnym zakresie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa;. 

 

6) Pani/ Pana dane nie zostaną przekazane do  państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.   

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących 

postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w organach jst”; Posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania  ograniczenia przetwarzania;  

oraz prawo wniesienia sprzeciwu;  

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

nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym ; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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