
Załącznik nr 2 do Regulaminu otwartego konkursu ofert  

 

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej w celu realizacji procesu 

weryfikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 

zebrane. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

 

 

……………..………………….…                                       ..………………………..……..  

       Miejscowość, data        Czytelny podpis autora scenariusza 

 

Uprzejmie informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława dane kontaktowe: Urząd Miasta 

Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, tel. 236543382, e-mail: info@mlawa.pl; 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail:; iod@mlawa.pl 

Pani/Pana dane osobowe: 

3) będą przetwarzane na etapie postępowania zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia i uczestnictwa w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej  

oraz publikacji scenariusza; 

4) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podpisania umowy na przeniesienie  

praw autorskich do scenariusza – w przypadku decyzji o publikacji; 

5) będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy i przez okres po jej zakończeniu wynikający 

 z przepisów o archiwizacji; 

6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

W granicach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy – 

przysługuje Pani/ Panu również prawo żądania przeniesienia danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej. 

Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia, które zostało złożone  

w  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, dotyczący opracowania scenariuszy lekcji w ramach edukacji regionalnej  

i tym samym dalszy udział w konkursie. 
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