KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie złożenia oferty do „Otwartego
konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
na obszarze województwa pomorskiego w 2019 r.” jest: Wojewoda Pomorski
adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:
iod@gdansk.uw.gov.pl
3) Dane osobowe o których mowa w punkcie 1. przetwarzane będą w celu:


przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie art. Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

4) Odbiorcą danych osobowych będą:


Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy,
nie będą udostępniane innym odbiorcom
(Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 14,
poz. 67)
7) Masz prawo żądać od Wojewody Pomorskiego:
- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania swoich danych osobowych
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych musi być zgodne z przepisami
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa
dotyczących np. archiwizacji)
8) Osoby której dane dotyczą ma prawo do:
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
(Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia Twoich
danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, a także
m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego)
9) Jeżeli osoba której dane dotyczą uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe
masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) Zgromadzone dane osobowe:
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

