
 

 

Klauzula informacyjna „RODO” 
 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przestawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych 
osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu, w skrócie „ROPS” oraz prawa przysługujące osobom, 
których dane dotyczą. 

 
1. ROPS informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów  dotyczących ochrony danych 

osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane 
osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez ROPS jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez ROPS i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  
W związku z tym, oferent przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie 
informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której 
dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w konkursie. Na tę okoliczność 
oferent złoży stosowne pisemne oświadczenie. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie: 
www.opolskie.engo.org.pl jest Marszałek Województwa Opolskiego. 

4. Jeśli oferent ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych w zakresie działania 
Urzędu Marszałkowskiego jako podmiotu obsługującego Województwo Opolskie, a także przysługujących mu 
uprawnień, Oferent/Zleceniobiorca może się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego za pomocą iod@opolskie.pl. 

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w złożonej ofercie otwartego konkursu jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Opolu, ul. Głogowska 25 C 45–315 Opole. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert. 

7. Z inspektorem ochrony danych osobowych w ROPS można się skontaktować pod następującym adresem poczty 
elektronicznej iod@rops-opole.pl i/lub nr tel. 77 44 15 250. 

8. Administrator danych osobowych przetwarza dane Zleceniobiorcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

9. Odbiorcami danych oferentów mogą być tylko osoby/podmioty działające z  polecenia administratora danych oraz 
organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

11. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z tej ustawy. 

12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO. 

13. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

14. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ofert ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i 
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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