
Zal()czn ik nr 2 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

Obowillzek informacY.iny dla oferentow w zwillZku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez administratora: 

I. Administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
,.ADMINISTRA TOR"), z siedzib,r ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna si<; kontaktowac pisemnie, za pomoc,! poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo lub drog,! e-mailow'! pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl . 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym moma si<; skontaktowac 
pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie Rozporz'ldzenia Parlamentu 
Europej skiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fi zycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego 
przep!ywu takich danych oraz uehylenia dyrektyv,'Y 95/46/WE (og6lne rozporz'ldzenie 
o ochronie danych), tj . w oparciu 0 zgody osoby. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si<; w celu zlozenia ofelty na wsparcie real izacj i 
zadania pn. w obszarze pomocy spoleeznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji 
zyeiowej oraz wy r6wnywanie szans tyeh rodzin i os6b. ograniezanie marginalizaeji i 
przeciwdzialanie wykluczeniu spo!ecznemu. 
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa sio; na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora lub strony tTZeciej . 
6. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pmistwa trzeciego lub orgamzaCJI 
miydzynarodowej. 
8. Administrator b<;dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepis6w prawa, w tym w szczeg61nosci do: Zakladu Ubezpieczet\ Spolecznych, Urzydu 
Skarbowego. 
9. Dane osobowe byd'l przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakot\czenia 
prowadzonej sprawy, chyba ze odrybne przepisy przewidujq dluzszy okres przechowywania 
dokumentacji. 
10. Osoba, kt6rej dane dotycz'! ma prawo do zqdania od administratora dostypu do danych 
osobowych, ich sprostowania, uswliycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 
11. Skarg<; na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urz<;du Ochrony Danych 
Osobo\'>'Ych. 
12 . Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezb<;dnym do wykonmlia 
obowi 'lZk6w pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofmlie nie pociqga za sob!) zadnych 
negatywnych konsekwencj i. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem 
wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem . 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzj i. 
Zgoda na przetwarzanie danych: 

Ja, .... ... .. .. ........... . ... . . ..... wyrazam zgod<; na przetwarzallie moich dallych osobowych. 

Ipodpisl 


