
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”) 

informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.   

1. Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy pl. 

Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew (zwana dalej „Administratorem”), która prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   

2. Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Miejskiej Tczew jest p. Adriana Głuchowska. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl  oraz 

numeru telefonu: 696 011 969. 

3. Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania jest możliwość kandydowania oraz wykorzystania danych osobowych na 

potrzeby procedury wyłonienia organizacji do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Podstawa przetwarzania i okres przechowania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz udzielonej zgody, 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach prawa.  

5. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym 

postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z 

prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa;  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem 

oraz realizacją zleconych zadań.  

6. Informacja o konieczności podania danych  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia kandydatury do Tczewskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. W przypadku niepodania danych rozpoczęcie procesu kandydatury 

będzie niemożliwe .  
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7. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora 

Posiada Pani/Pan prawo do:   

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

b) przenoszenia danych, o wniesienia sprzeciwu, o wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

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.,  

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganej dla realizacji celów 

statutowych i ustawowych.  

8. Profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


