
Zal<lcznik nr 2 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dni. 20 iutego 2020 r. 

Obowhlzek informacy.iny dla oferentow w zwillZku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez administratora: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowyeh jest Wojt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib:r ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoe,! poezty tradyeyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog'l e-mailow'l pod adrcsem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. AdministTator wyznaezyl Inspektora Oehrony Danyeh, z ktorym mozna si<; skontaktowac 
pod adresem mailowym: iodo@rt-nct.pI. 
3. Pani/Pana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie Rozporz'!dzenia Parlamcntu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony os6b 
fizyeznyeh w zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego 
przeplywu takieh danyeh oraz uchylenia dyrektyv.'Y 95/46/WE (og61ne rozporz'ldzenie 
o ochronie danyeh), tj. w opareiu 0 zgody osoby. 
4. Przetwarzanie danyeh osobowyeh odbywa siy w celu zlozenia Ofet1y na wspareie realizaeji 
zadania w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz oehrony dziedzictwa 
przyrodniezego w zakresie zapewnienia pomoey dzikim zwierzytom. 
5. Przetwarzanie danyeh osoboW')'ch nie odbywa siy 11a podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora lub strony trzeciej. 
6. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecieh. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danyeh do patlstwa trzeciego lub orgamzacJl 
miydzynarodowej. 
8. Administrator b<;dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepis6w prawa, w tym w szczegolnosci do : Zakladu Ubezpieezell Spoleeznych, Urzydu 
Skarbowego. 
9. Dane osobowe byd'l przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakoitezenia 
prowadzonej sprawy, ehyba ze odr<;bne przepisy przewidui<j dluzszy okres przeehowywania 
dokumentacji. 
10. Osoba. kt6rej dane dotycz'l ma prawo do z<jdania od administratora dostypu do danyeh 
osobowych. ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 
11 . Skargy na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Oehrony Danyeh 
OsoboW')'ch. 
12. Podanie danyeh osobowych jest wymogiem ustawoW')'m i niezbydnym do W')'konania 
obowi<jzk6w pracodawey. Brak zgody lub jej wyeofanie nie poei<jga za sob<j zadnych 
negatywnych konsekwencji. Wyeofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem 
W')'korzystania danyeh osobowych przed jej wyeofaniem. 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania deeyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la ...... . . .......... . . .............. wyrazam zgody na przetwarzanie moieh danych osobowych. 

/podpisl 


