
zARzĄDzENIE Nd\ ł.. .,to ł
BURMISTRZĄ§MINY WOŁOW

z aniali,.l*,.*3ą

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na rea|wację zadań publicznych Gminy
Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i spońu w roku2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2021,r.poz. 1372, zpóźn.zm.)orazart.4ust. Ipktl7,art. 11ust. 1pktliust.2iart.13
ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.;
Dz. U . z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zarządzam) co następuje:

§1.

Ogłaszam otwaĘ konkurs na realizację zadń publicznych GminY Wołów w zakresie
wsparcia oraz upowszechniania kultury fizy cznĄ i sportu w roku 2022.

§2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załączńk do niniejszego zarządzenia.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamięszczone w Biuletynie Informacji Publicmej Gminy
Wołów, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowię oraz na stronie internetowej Gminy
Wołów.

§3.

Oferty naleĘ składać na formularzu, którego wzór okreśIa załącruik nr 1 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw PoĄtku Publicznego z dnia24 pńdziernika 2018 r. w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących rea7izacji zadń publicznych
oraz wzorów sprawozdań zwykonania Ęch zadń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) do dnia
17.01,2022 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi zńączńk nr 2
do niniej sz ego zarządzęnia.

1.

2.

§4.

Wykonanie zarządzeniapońeruasię Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Gminy
Wołów.

§5.

Zarządzenie wchodzi w Ęciez dniem podpisania. Z luP.

.ran
Zastępca
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Załacmk
do Zarządzenia nrt|17 fu1411

Burmistrza Gm inv. Wołów
zaniaE,.Ę.:łPJ Ą

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.; Dz.
TJ.zżO20r,,poz.7I3zpóźn.zm.)orazart.4ust. 1pkt 17,art. 11ust. 1pkt 1iust.2iart.13
ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicmego i o wolontariacie (tj.;

Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn, zrrt.),

BURMISTRZ
GMINY WOŁOW

ogłasza otwarĘ konkurs na rea|uację zadań publicznych Gminy Wolów w zakresie
wsparcia i upowszechniania kultury flzycznej i spońu w roku 2022.

I. Cel konkursu: Podnoszenie poziomu aktywności ftzycznej mieszkńców Gminy Wołów.

II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznychprzeznaczonych na jego realizację.

1. Rodzaj zadania; Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja
imprez sportowo_rekreacyjnych dla dzięci i rriodzieĘ oraz mieszkńców Gminy
Wołów; wspieranie sportowych reprezentacji Gminy Wołów w imprezach, zawodach
i rozgrywkach sportowych; prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup

wiekowych.
2. Łącznakwota prze7,naczona na realizację ww. zadania wynosi 750 000,00 zł.
3. W roku ż021 Gmina Wołów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dział.a\ności pozytku publicznego i o wolontariacie, przekazała na realizację zadań
publicznych w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury firycznej i sportu środki
finansowe w kwocie 774100,00 ń.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyó organizacje pozarządowe oraz pozostŃe
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia}}}3 r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalnośó statutową

w dziedzinie objętej koŃursem i zamierzają rea|izowaó zadanie na tzęcz
mieszkańców Gminy Wołów.

2. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub ww. podmiotów dzińających
wspólnie może ńoĘć ofertę wspólną wraz z umową partnerską lub oświadczeniem
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parhera.
Oferta musi spełniaó wszystkie warunki określone w ustawie z dńa24kwietnia2}l3
r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (ofeĘ niespełniające
waruŃów formalnych będą odrzucone).
Rozpatrzeniu podlegaó będą wyłącznie oferty spotądzone w sposób czytelny na
formularzu, którego wzór okreśIazałączńknr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pńdziernika 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realtzacji zadań publicznych
otazwzotów sprawozdańz wykonania Ęchzńń (Dz. U. z20I8r.,poz.2057).
Wymagane są następuj ące zalączstiki do oferty:
1) w przypadku organizacji niezarejestrowanych w KRS - zaświadczenie o wpisie

do właściwego rejestrrr/ewidencji,
2) odpis aktualnego statutu/regulaminu organizacji oraz w prrypadku oryantzacji

niezarejestrowanych w KRS - uchwała o wyborze zarządu organizacji.
3) w przypadku wyboru innego sposobu reptezentacji podmiotów składających ofertę

wspólną niz wynikający z dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego właściwego rejestru wymagany będzie dokument potwierdzający
upowźnienie do dzińaniaw imieniu oferenta (-ów).

6. Kopie dokumentów muszą byó potwierdzone przez oferęnta za zgodnośó z oryginałęm
w następujący sposób: formułę ,,za zgodność z oryginńem" naleźry opatrzać podpisem
osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oruz datą złożenia podpisu.

IV. Termin i warunki realżacji zadania.

1. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji
zadania publicznego:
1) w ramach art. 19a ustawy z dnia

publicznego i o wolontariacie,
2) w ramach art. 12 ustawy z dŃa

publicznego i o wolontariacie.
2. Termin rcalizacji zadania: od dnia 25 stycznia2\22 r. do dnia nie pózriejszego niż3l

grudnia 2022t.
Nie jest wymagany wkład rzęczow.
Wymagany jest finansowy wkład własny oferenta nie mniejsry ńż l0% całkowitego
kosźu zadańa- zńartie publiczne ma formę wsparcia.

5. Wymagany jest wkład osobowy (praca społeczna człoŃów lub świadczenia
wolontariuszy) nie mniejszy niż 50ń całkowitego kosztu zadania.

6. W przypadku wkładu osobowego konieczne jest przestrzeganie następujących
waruŃów:
1) sposób, zakres, liczba godzin wykonania świadczenia przez człoŃa organizacji

bądź wolontatiusza, muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art.
44 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,

2) wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania,
3) jeżeli świadczenie człoŃa organizacji bądź wolontariusza jest takie same jak

praca, którą wykonuje staĘ personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi
być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu. W pozostałych
ptzypadkach prą,jmuje się, że wartość świadczenia czfonka organizacji lub
wolontariusza nie może przehoczyć kwo§ 17 ń za jedna godzinę świadczenia,

4) członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie

5.

24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pozytku

24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄrtku

J.

4.



umowY o Pracę lub umowY cYwilnoprawnej nie może wykonywaó świadczeńobjętych pracą społeczną bądź wolontariatem w godzinacn rńo1..1 p.u"y,5) rozliczenie Pracy społeczrej cńonka organizaĘi bądź swiałcrń *otorrtari.r."u
odbYwa się na Podstawie oświadczenia-ww. osoby stwierdzającego wykonanie
PracY sPołecznej bądź swiadczenia, z podaniem 

"uń.ru, 
ti"ray'giirin óraz jego

WYcenę, Potwierdzo ną przez koordynato ra zadania lub osobę ńrińioną.7, Srodki finansowe Prry7Jranę uprawniónemu, w ramach dotacji narcalizację zadaniaGminy nie mogą byó przeznacŻonę na:

]] :*:r::9kÓ.* trwaĘch, których jednostkowy kosń przekracza 10.000 ż netlo,'2) nagrody pienięzne,
3) pokrycie defi cytu złealizowanych wcześniej przedsię wzięó,

i] *:Y_Poniesione Przed datązawarcia umoĘ orazpodacie zako ńczeniazadańa,5) pokrywanie opłat zĘtułukar,
6) zobowięania z tytllłu zaciągnięĘch poĘczek, kredytów oraz kosźów obsługizadłużenia,
7) transfery zawodników,
8) działalnośó p.olityczną, religijną i gospodarczą,
9). wrdatki poniesion 

" 
nu prry §otowanió wniosku,

10)prace remontowe i budowlane,
1 1 ) poĘcie kosźów utrzymańabiura.

8'KoszĘponiesionewramachrealizacjizadaniazostaną@,gdy:
1) zostałY uwzględnione w kosźorysie zadańa, a ewentualrr. ,ó^i". k*ot zgodnesą z zapisami w_umowi e i załączniku (-ach) do niej,2) wnost kosztu danej pozycji Losztorysowej nie Uiazie więksry niż 30%o, spadeknie jest limitowany,
3) zńązanę są_z r ealizow anym zadaniem i są niezbędne,4) zostaĘ skalkulowane racjonalnie na podstlr"i. .., ,ynkowych,5) zostĄ poniesione w okresie zgodnym ,rupir"iiumowie,
6) PoParte są właŚciwYmi dokumintami_księgowymi - faktury opisane zgodńe zart.2l ust, 1ustawY zdnia29wrześnial994i]orach.rnkowości (ttr.;Dz.IJ.z2019r.,poz. 351), umowy oraz rachunki do umów - oraz zostńy prawidłowoodzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent,oto*iąru.ry j"rń 

/rowadzeniaodrębnej dokumentacji finarrsowo--księgowej środków finansowych ottzymanychna realizację 
. zadania zgodnie , ;rtu*ą z dnia 29 września 1994 r. orachunkowoŚci, w sPosób umożliwiający identynt *lę poszczególnych operacjiksięgowych).

9, Koszty kwalifikują się do dofinansowania pod waruŃiem, ze:
1) nie zawierĄąkosźów pokrywanych w ramacr, ńY"h porycjibudżetowych,
2) ńe są finansowane z irrnych źródęł.

10, DoP^uszcza się mozliwoŚÓ udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazanow ofercie, W takim Przypadku dotacja mozó zostać udzielona po doprecyzowaniuwarunków rcalizacji zadania 1zatłuilizowany harmonogram i/lub zaktualizowanakalkulacja Przewidywanych kosztów realizaóji ,ii*iułub zaktualizowany opispo szczegolny ch dzińń).
11, Oferent zobovńąnĄe się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowiesPotządzonej zgodnie ze wzotem stangwiącym załącznik nr 3 do'rizpotządzetiaPrzewodniczącęgo Komitetu do spraw Pozytlu Publiczrreg o z dnia 24 pńdziemika2018 r, w sPrawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
. ^ 1adń nublicznych oraz wzorów sprawoz dń z vlykonania tych zadiń.
12, P o zakończeńu r ealizacji zadanii oferęnt robońi;;; 3.ri ao złożęnia sprawozdania
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sporządzonego według wzoru stanowiącego ,!T.Tik nr 5 do tozporządzenia

przewodni czącęgo Komitetu ao .pru* pi,ńr," pńicznego z dnia24 pńdziernika

2018 r. * rp.uń wzorów ofertl.ńo*y.t wzorów."Ń* doĘcącychrca'izacji

zadańpublicznych oruzwzorów sprawozdń z wykonania tych zadań',

V. Termin składania ofert,

ż.

1. OfeĘ na\eĘ składać pocńą osobiście w punkcie Klienta Urzędu

,,Konkurs ofert
Miejskiego w Wołowie w

T;łł;T]IJJTi," t1.ot.zozz i. ao'goiz ls)o Jyb ptzesłać na adres urzędu
- -:^:^r_ .-,^}.nxrrr nfprfV

§r,łxil,J; ;"r;'f,;;;nyń}4, 56-j00 wołów. Liczy się data wPłYwu oferĘ

do Urzędu Miejskiego w Wołowie,
podmioty, które składają kilka ofert w koŃursie, powinny ńoĘó kńdą ofertę

w osobnej kopercie. . l___:^ r,,L ,,,ło^oi , ,

3.WprzypadkuńoŻęntaofertywspólnejry?".,.dwielubwięcejorganizaclr
pozarządowy.r, ruu-poJ.ioty _dzffi. ir.nor"i., kńdy z nich powinien ńoĘć

dokumenty wymienióne w dziale III ust, 5, atakże:

1) wykaz i{ń^ w ramach 
-r*iLi":i zńańa publicznego, które będą

wykonywać poszczegóIne organizacje lub podmioty,

ż) sposób róprezentacji organincjit"u poa-iotów wobec organu administracji

publicznej,
3)umowęzawartąmiędzyorganizĄamilubpodmiotami,określającązakres

i ch świ adczfi skłajaj ącycń się ia r ea'izacj ę zadańa publiczne go.

4. ZłożęnieofeĄ nie jest ,-óńo^u. nte zvzyskaniem dotacji.

vI. Tryb i kryteria stosowane przy wybo rze oleń oraz termin dokonania wyboru

ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia ż5,01,202ż r,

2. Przy wyborue ofert stosowanylest tryb otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą

zdńa2a kwietnia 2003 r. o dziłahości porytt" publicznego i o wolontariacie,

3. weryfikacja ofeĘ pod kątem spełniónia wymagń uśtawowych i określonych

wogłoszeniunastępujepoprzezdokonanieocenyformalnej.polegającej
na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości ofeĘ , ó,a,oceny merytoryczrrej,

4. oferry opiniowane będą ptzez romis3ę koŃurśową powołaną przez Burmistrza

Gminy Wołów, wedbug następujących kryteriów: . .

1) kryteńa o..n} iońł*: Giąó^k nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

2)Ęteriaocenymerytorycznej(zńączńky?9oniniejszegoogłoszenia).
5. Dopuszcza się uzupełnienie naśtępujących braków formaĘch oferty:

1) poświadczenie kserokopii-dókumentów ,,za zgodnośó z oryginńem" (zgodnie

". 
*.k-ó*karizawaĘmi w dzialę III ust, 6),

2) sprostowania oczywistych omyłek rachuŃowych,

6, o brakach formalnych ofereni- iostaje powiadomiony telefonicznie i drogą

elektroniczn ą, ńerwłocznie po 
",*"r.i 

i ń"{, Nieuzupełnienie braków w ciągu

2 dni od po*iń.ienia skutkuje odrzuceniem oferty zprzy?n{ormaĘvcn,

7. Decyzjęo *Ii".". ofert i.ra"i.]*i" dotacji podejńuje Burmistrz Gminy Wołów

nu podriu*ie protokołu Komisji KoŃursowej,



8. Podmioty składające ofeĘ zostaną niezsxtłocztle powiadomione o wyniku konkursu,

9.
10.

11.

Po zakończeniu konkursu oferty nie będą m{racane,

Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie 2amieszczona na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów, na _stronie internetowej Gminy

Wołów otaznatablióy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Dofinansowanie przyjęri.n ao realizacji zadai nastąpi w Ębie wspierania realizacji

zadań publiczrrycr, 
'Źgóanie z przepisarrti ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r,

o dziŃilnosci pózytt<u"publiczne§o i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpńa

2009 t.o finaniach pubiicznych (tj.; Dz.IJ. zż0I9 r.,poz.869 zpóźn. zm.).

od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługują środki odwoławcze.12.
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Załącrllknr l
do ogłoszenia o otwaĄm konkursie

na realizację zadń publiczrych Gminy Wołów
w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycmej i sportu w roku2022

KARTA OCENY FORMALNEJ

Otwarty konkurs n^ realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia
i upowszechniania kultury firycznej i spońu w roka2022

Ogólne dane dotyczące oferĘ

. Tytuł zadariapublicmego:

o Nazwa i adres organizacji

a

a

Numer ofeĘ
Data oceny formalnej

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

Kryterium Tak Nie Uwagi

1 . Oferta zostńa złożona ptzez podmiot uprawniony.

ż. Ofęrtazostała złożona na właściwym formularzu,

]. Oferta posiada wypełnionę wszystkie wymagane punkt)
[ormularza i jest podpisana przez osoby uprawnione do składanie
cświadczeń woli w imieniu oferęnta.

1. F ormularz wypełniony j est czytelnie.

5. Oferent ńoĘł ofertę w Wznaczonym terminie.

7



5. Oferta zawiera wymagane zaŁączntki.

7. Wszystkie wymagane dokumenĘ opatrzone są datą, pieczęcie
i podpisem osób uprawnionych.

8. Oferta jest zgodna zzadaniemkonkursowym.

9. Wskazany zostń prawidłowy termin realizacji zadania.

10. Ofeńa jest zgodna z dzińalrrością statutową oferenta.

11.W ofercie zawarty zostń wkład osobowy (praca społeczna
człoŃów lub świadczenia wolontariuszy) nie mniejszy niż 5o/c

całkowitego kosźu zadania.

12. Oferta zańęra finansowy wkład własny oferenta nie mniejszy
riż IIYo całkowitego kosźu zadania.

Oferta spełnia / nie spełnia** wymogów formalnych i podlega / nie podlega** ocenie
merytorycznej

Podpisy członków Komisji Konkursowej :

a

data i podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej

* wpisaćwłąściwe
* * niepotrzebne skreślić

7



Załącmlknr2
do Ogłoszenia o otwartym konkursie

na r ealizację zadań publricntych Gminy Wołów
w zakresie wsparcia i upowszechniarria kultury ftzycmej i sportu w rokl2022

otwarty konkurs na rea|izację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie w§parcia
i upowszechniania kultury fizycznej i spońu w roku2022

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Ogólne dane doĘczące oferty

1" Tytuł zadaniapublicznego:

2. Nazwa i adres orgarizacji

J.

4.
Numer ofeĘ.
Data oceny merytorycznej ....

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Lp. Kryterium Ilość punktów
do przyznania

Ilość punków
przyznanych

1 Wartość merytoryczna oferty (zgodność celów zpotrzebari,
)pis poszczególnych dzińańw zakresie realizacji zadania
rub liczne go, spój no ś ó op i su p o szcze góIny ch działń
z harmonogramem)

0-5

ż (ompetencj ę fachowe o sób zaang ażow any ch w rcalizacj ę
lferty (wyk sńałcenie, uprawnieni a, praktyka)

r nie podano kompetencji osób bądżzastosowano ogól-
niki Ępu -,,osoby posiadające odpowiednie kwalifika-
cje" - 0 pkt

o wskazano wyksźałcenie/uprawnienia adekwatne do ro-

0-4
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L a^i"zajęć opisanych w ofercie (np. instruktor koszy-

kówki, trener klasy drugiej) - lpkt
podano praktykę/doświadczenie oraz wskazano

uprawniini alwyksńŃcenie adekwatnę do rodzalls zajęó

opisanych w ofercie - 2 pkt- 4pkt

J Łealność i rzetęlność kosźorysu (poprawność rachuŃowa,
asadność przyję§ch stawek jednostkowych w odniesieniu do

irednich can ryŃowych, adekwatność proponowanych
rosńów do olanowanych działń)

0-3

4 Racj onalno ść go spodarowania środkami finansowymi

.w łm stosunek kosztów osobowych do całości kosźów
zadinia, stosunek poniesionych nakładów do planowanych

lfektów)

0-3

5 DoĘchczasowe doświadczęnie oferenta w zakresie, którego

1oĘ czy zadarlie publiczne

0-3

6 iczba uczestników obj ętych zadańem
o z ofefi nie wynika, ile osób zostanie objętych zada-

niem - 0 pkt,
o do 20 osób - 1 pkt,
o 21-50 osób - 2pkt,
o powyżej 50 osób - 3 pkt

0-3

7 planowany przezoferenta wkład osobowy w tym świadczenia

wolontarius zy i praca społeczna członków
o do 5 Yo wartości zadania - 1 pkt,
. 5 ,01 oń do 1 0% wartoś ci zadania - 2 pkt
o 10,0Ł0ń do żOoń wartości zadania- 3 pkt
. 20,01 do 30Yo wartości zadania- 4 pkt
o powyżei 30% - 5 pkt

1-5

8 Planowany pTzęz oferenta ldziń środków własnych lub

środków pochodzący ch z innych fuódeł
o 10%-I5%-1pkt
o I5,01oń - 20% -2 pkt
o 20,0IYo-ż5%-3pkt
o 25,010ń-30%-4pkt
o powyżej 30% - 5 pkt

1-5

9 l,ącznie 31



1. uzy§kała / nie uzyskała * wymagane minimum 15 pkt
2. rekomendowana / nie rekomendowana * do przyznania dotacji

Podpisy członków Komisji Konkursowej :

1.
,,

3.
4.
5.

data i podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej



Załącznik nr 2 do Zarządzeńa Nr .. Burmistrza Gminy Wołów z dnia ... w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu na realizację zadafi publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury
flzycznej i spońu w roku 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 20]-6 r. w splawie ochrony osób fizycznych w związku z pIze&łalrzćlniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46tWE
(Dz.Urz. UE L Nr 119, sn,1) - zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wołowa z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów, tel. 7L 319 13 05, e-mail:
sekretariat@wolow.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: e-mail: idoum@wolow.pl
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem oferry w ramach otwartego
konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia oraz
upowszechniania kultury ftzycznej i sportu w roku 2022 na podstawie art.6 ust.1 lit. a)
RoDo.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5" Pana/i dane osobowe będą przetwalzane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolĘch rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.IJ. z
20LLr. Nr 14 poz.67).

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i
o graniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i równiez prawo w dowolnym momencie do wycofania swojej zgody na

Przetwaźanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

B. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwaźanie Pana/i danych osobowych naruszało
przepisy RODO.

9. Pana/i dane osobowe nie
profilowane.

].O.Pana/i dane osobowe nie
międzynarodowej.

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

będą przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji


