Załącznik nr 7 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru ofert
na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego
Na podstawie 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), dalej zwanego rozporządzeniem,
informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bytowski z siedzibą: Starostwo
Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 80 00, e-mail:
starostwo@powiatbytowski.pl;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiatbytowski.pl. tel. 59 822 80 00;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia w celu realizacji
ustawowych zadań, w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym, tj. w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego, w celu
archiwizacji oraz na potrzeby realizacji zadań zlecanych w ramach konkursu ofert - dotyczy ofert
wybranych po obradach Komisji Konkursowej i po decyzji Zarządu Powiatu Bytowskiego;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa bądź zawartej umowy o powierzenie przetwarzania;
dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956);
6) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych
danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy.
7) oferent ma prawo do:
− żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych;
− sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku gdy dane te są niekompletne bądź
nieprawidłowe;
− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku określonym w art. 21 RODO;
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) wobec danych, które przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań w interesie publicznym bądź
w wypełnieniu ciążącego na Administratorze obowiązku, nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
− prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych
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Miejsce i data

Imię i nazwisko oraz nazwa organizacji pozarządowej

