
Załącznik do wniosku o przyznanie tytułu 
„Wolontariusz Roku Gminy Lubin”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na  podstawie  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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016r.), oświadczam,
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie:  swoich danych osobowych  zawartych we wniosku w celu
przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania tytułu „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”.

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

.………………………………………                                     ………………………………………..
            (miejscowość, data)                                                                 (podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  ust.  2 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) (Dz. Urz. UE L 119/1
z 04.05.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Lubin
z siedzibą w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin;

• Wójt  Gminy  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  osobowych,  z  którym  można
skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@ug.lubin.pl;

• dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  w  celu
przeprowadzenia postępowania w sprawie  przyznania tytułu „Wolontariusz Roku Gminy
Lubin”,  zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 1168/2014 Wójta  Gminy Lubin z  dnia  23 stycznia
2014r. w sprawie regulaminu „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”;

• dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  licząc  od  dnia  nadania  tytułu
„Wolontariusza Roku Gminy Lubin”;

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zawartych we wniosku oraz prawo
ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,
prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

• ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie
danych  osobowych  Pani/Pana  zawartych  we  wniosku,  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

• podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  jest  niezbędne
do przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania tytułu „Wolontariusz Roku Gminy
Lubin”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia
wniosku.

mailto:iodo@ug.lubin.pl

