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Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych“), w
zakresie w jakim pozyskał te dane osobowe w trakcie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego
w oparciu o „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2022 r.”
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: e mail: iod@gdansk.uw.gov.pl.
Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, bedą przetwarzane przez administratora, z zastrzeżeniem
ust. 4, wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzeżeniem
ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków
prawnych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie:
 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, dla wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe bedą przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celów określonych w ust. 3
i 4, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną
przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty wyłonienia Wykonawcy, zgodnie
z przepisami dot. klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże ich podanie
warunkuje możliwość uczestniczenia w otwartym konkursie ofert.
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane
są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma również prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

