Wójt Gminy Kłodzko
Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57 - 300 Kłodzko,
tel. 74 64 74 100, tel./ fax 74 64 74 103, ug@gmina.klodzko.pl, www.gmina.klodzko.pl

Klauzula informacyjna w trybie art. 13 RODO
w związku z otwartym konkursem ofert dotyczącym wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko można skontaktować się elektronicznie pisząc
na adres e-mail: iod@gmina.klodzko.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze), w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.).
4. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej
dane te będą przekazywane członkom komisji konkursowej.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych
osobowych Pani/Pana wniosek nie będzie rozpatrywany.

………………………………………………
data i podpis oferenta

