Zarządzenie Nr V/59/2022
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, poz. 2054, poz. 2142) oraz uchwały Nr XXIV/69/2012 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 2212 i 2213, z 2013 r. poz. 3135, z 2020 r. poz. 3881), zarządza się,
co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na realizację w 2022 roku zadań gminy w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. W konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwane dalej „klubami sportowymi”.
§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową w celu dokonania oceny złożonych wniosków
w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)

Jan B. Malinowski – Przewodniczący Komisji;
Piotr Dasios;
Dorota Charemska;
Anna Zybura.

§ 3. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik
do Zarządzenia Nr V/59/2022
z dnia 19 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ogłasza konkurs na realizację zadań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w zakresie rozwoju sportu w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2022 roku
I. Rodzaj zadań objętych konkursem.
1. Zadaniem własnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Zadanie, o którym mowa wyżej, musi być wykonane z uwzględnieniem celu publicznego,
jaki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza osiągnąć, określonego w § 1 ust. 2 uchwały
Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez
Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej uchwałą Nr XXV/84/2012 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012 roku, uchwałą Nr XLIV/119/2013 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 roku i uchwałą
Nr XXXVIII/101/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października
2020 roku, a wnioskowana dotacja przeznaczona na działania, o których mowa w art. 28
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
3. W przypadku wyboru wniosku zlecenie realizacji zadania nastąpi wyłącznie w trybie
wspierania zadania.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2022 roku zaplanowano
dotację w wysokości 1 014 500,00 zł.
2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych
do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji klubom sportowym następuje z zastosowaniem
przepisów uchwały Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego
rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej uchwałą Nr XXV/84/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012 roku, uchwałą
Nr XLIV/119/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 roku
i uchwałą Nr XXXVIII/101/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
28 października 2020 roku oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Nr V/58/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji
celowej, ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania częściowego i sprawozdania końcowego z realizacji zadania Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznaje dotacje celowe na realizację zadań
wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się
trybu odwołania.

3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może unieważnić konkurs, jeżeli wymagają
tego szczególne okoliczności.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż określona we wniosku. W takim
przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego
i finansowego zadania lub rezygnacji z realizacji zadania. Procentowy udział przyznanej
dotacji nie może być wyższy niż określony we wniosku.
5. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może odmówić wnioskodawcy
wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku,
gdy okaże się, że:
1) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku,
2) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
3)zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową wnioskodawcy.
6. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także
w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej
wnioskodawcy okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie
z przeznaczeniem lub rozliczone nieprawidłowo.
7. Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania
nie mogą być większe niż 30% wnioskowanej dotacji, w tym:
1) obsługa księgowa i administracyjna,
2) opłaty czynszowe,
3) zakup artykułów biurowych.
8. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie:
1) wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy
o dotację, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku,
2) wydatków na zakup środków trwałych,
3) wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki),
4) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez wnioskodawcę odliczony
od podatku należnego lub zwrócony wnioskodawcy według warunków określonych
przepisami o podatku od towarów i usług,
5) wynagrodzeń działaczy klubu sportowego,
6) wydatków związanych z prowadzoną przez klub sportowy działalnością gospodarczą,
7) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
8) kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika
tego klubu,
9) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów
obsługi zadłużenia,
10) remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu
sportowego do uprawiania sportu.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 15.02.2022 roku do 31.12.2022 roku
z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań wspieranych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski określone zostaną w umowach.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje
umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiąca
załącznik nr 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr V/58/2022
z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej,
ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania częściowego i sprawozdania końcowego z realizacji zadania Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

3. Oferent zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie zapewnienia dostępności
architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z określonymi w ogłoszeniu
wymaganiami i zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
4. Umowy o dotację zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu,
a przekazanie środków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nastąpi w terminie nie dłuższym
niż 15 dni od dnia złożenia przez klub sportowy pisemnego zapotrzebowania.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
V. Termin i warunki składania wniosków.
1. W konkursie na rozwój sportu mogą brać udział kluby sportowe niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w ust. 1,
spełniające łącznie niżej określone warunki:
1) realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
zmienionej uchwałą Nr XXV/84/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
23 lipca 2012 roku, uchwałą Nr XLIV/119/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 września 2013 roku i uchwałą Nr XXXVIII/101/2020 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020 roku, jakim jest:
a) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
b) osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
c) poprawa dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej
liczbie mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
2) angażują się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Ostrowca
Świętokrzyskiego;
3) promują wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego jako miasta stwarzającego warunki dla
rozwoju sportu.
3. Ponadto klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji celowej
na rozwój sportu, po zapewnieniu finansowego wkładu własnego na realizację niniejszego
zadania, pochodzącego z innych źródeł niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w kwocie
nie mniejszej niż 10% wnioskowanej dotacji.
4. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub
powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski.
5. W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów określone
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr V/58/2022 z dnia
13 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej, ramowego
wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
częściowego i sprawozdania końcowego z realizacji zadania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
6. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemny
wniosek o realizację zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr V/58/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej, ramowego wzoru umowy
dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania częściowego
i sprawozdania końcowego z realizacji zadania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - odrębnie dla każdej dyscypliny sportu.

7. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i adres wnioskodawcy,
2) szczegółowy opis zadania przewidzianego do realizacji,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ze wskazaniem udziału
i wysokości: środków własnych, środków z innych źródeł oraz planowanej do uzyskania
dotacji,
4) oświadczenie wnioskodawcy o prawidłowym bądź nieprawidłowym rozliczeniu dotacji
ze środków publicznych udzielonych przez organ lub instytucję upoważnioną na
podstawie przepisów prawa w okresie ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy wnioskodawca
działa w okresie krótszym - za ten okres,
5) oświadczenie o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie realizacji zadania,
którego dotyczy wniosek.
8. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ewidencji)
właściwego dla wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o zgodności tego wypisu ze stanem
prawnym i stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku,
2) aktualny tekst statutu lub innego dokumentu określającego przedmiot działalności
wnioskodawcy,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu bądź obiektów,
w którym wnioskodawca prowadzi działalność sportową (np. umowa cywilnoprawna,
wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument
poświadczający tytuł prawny),
4) zaświadczenia o niezaleganiu przez wnioskodawcę z płatnościami wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (ważność zaświadczeń do 3 miesięcy,
licząc do dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków),
5) sprawozdanie finansowe wnioskodawcy, tj. bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa oraz sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego
ogłoszenia,
7) oświadczenie o zapewnieniu dostępności zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062).
9. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych we wniosku podmiot ma 3 dni robocze –
od dnia powiadomienia telefonicznego – na dokonanie poprawek lub dostarczenie
brakujących dokumentów. Wnioski nieuzupełnione w ww. terminie zostaną odrzucone bez
ich merytorycznego rozpatrzenia.
Uwaga:
1) wniosek muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym
dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów);
2) dokumenty dołączone do wniosku należy złożyć w formie oryginału lub kopii
opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie
dokumentu oraz czytelnym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy.
10. Wniosek należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5, pokój nr 109, w zamkniętych,
opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem:
„Wniosek na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w dyscyplinie ................................”
w terminie do dnia 3 lutego 2022 roku, do godziny 15:30.

11. Druk wniosku realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego – www.um.ostrowiec.pl z serwisu informacyjnego dla organizacji
pozarządowych lub otrzymać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5, pokój nr 109.
12. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę, każdy wniosek wraz
załącznikami musi być wpięty w teczkę.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wnioski są oceniane przez Komisję Konkursową w składzie określonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Ostrowca Św.
2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w sali 003
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
3. Przy ocenie wniosków pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę
w szczególności znaczenie zadania dla Gminy, w tym zgodność oferty z celem publicznym,
określonym § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego
rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej uchwałą Nr XXV/84/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012 roku, uchwałą
Nr XLIV/119/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 roku
i uchwałą Nr XXXVIII/101/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
28 października 2020 roku oraz zakres rzeczowy zadania, zasoby kadry szkoleniowej
wnioskodawcy, jego możliwości bazowe i sprzętowe, poziom sportowy reprezentowany przez
jego zawodników, klasę rozgrywek ligowych - w przypadku gier zespołowych, własny wkład
finansowy wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania określonego we wniosku.
4. Komisja sporządza protokół zawierający opinie dotyczące poszczególnych wniosków wraz
z propozycją przyznania poszczególnym klubom kwot dotacji na realizację zadań lub
odmowy przyznania dotacji wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zakończenia
posiedzenia Komisji. Komisja przedkłada protokół Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, który podejmuje ostateczną decyzję.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego: www.um.ostrowiec.pl - zakładka sfera społeczna/organizacje
pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane
ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Informacja na ten temat musi się znaleźć
we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach,
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Wnioskodawca
zobowiązuje się również do umieszczenia w widocznym miejscu realizacji zadania tablicy
informującej o fakcie współfinansowania zadania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest również do umieszczania logo Gminy na wszystkich
materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,
dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób
zapewniający jego dobrą widoczność.
Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
uczestników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania w zakresie rozwoju sportu
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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. U. UE. L. Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5,
tel. +48 41 26 72 100 - zwany dalej „Administratorem”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: inspektor@cbi24.pl bądź iod@um.ostrowiec.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres
Administratora, podany w pkt 1.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, w celu
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania w zakresie rozwoju
sportu, spełniając tym samym warunek zgodności przetwarzania danych z prawem, wskazany w art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom
przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo
IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – na przykład organom podatkowym;
3) niezależnym administratorom - operatorom pocztowym, bankom; 4) osobom upoważnionym przez
Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego
w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych przetwarzanych w celu
wskazanym w pkt 3.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach
określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania
wymaganych danych może być odrzucenie oferty.

