
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zwiqzku z obowiqzkami okreslonymi w art. 13 Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) dalej: RODO informujQ, ze:

Tozsamosc i dane
kontaktowe
administratora

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wojt Gminy Jasienica. Informacje o przetwarzaniu danych mozna
uzyskacw Urz^dzie GminywJasienicyJasienica 159, 43-385 Jasienica.

Dane kontaktowe

inspektora ochrony

danych

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym mozna si^ skontaktowac we wszystkich
sprawach dotyczqcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych: telefonicznie - nr tel.: 33/472 62 45, mailowo - e-mail: barbara.taton@jasienica.pl lub listownie pod adresem
Administratora.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Dane osobowe sq przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o stypendia i nagrody sportowe w zwigzku z
wykonywaniem przez administratora zadari realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej administratorowi, art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzqdzenia 2016/679 RODO w zwiqzku z obowiqzujgcymi
przepisami tj. uchwatq Rady Gminy Jasienica Nr XXVI/385/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwaty
Nr Vl/26/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie szczegotowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajow i wysokosci stypendiow sportowych, nagrod i wyroznieri dla osob fizycznych, ktore
osiqgn^ty wysokie wyniki we wspotzawodnictwie mi^dzynarodowym lub krajowym. Nr telefonu oraz adres e-mail Jest
przetwarzany na podstawie Paristwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

:^i5:

Odbiorcami danych mogg bye organy i podmioty wytqcznie na podstawie obowiqzujgcych przepisow prawa oraz
ustugodawcy na podstawie zawartych umow powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcq danych jest
Rekord Sl Sp. z o.0., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biata w zwiqzku ze wsparciem i asystq technicznq systemow
informatycznych, w ktorych przetwarzane sq dane osobowe. Elan S.C. ul. Pitsudskiego 42/1, 43-300 Bielsko-Biafa w
zwiqzku z zatozeniem i utrzymaniem kont na serwerze internetowym oraz cztonkowie Komisji Zdrowia Sportu i Spraw
Spotecznych.

Przekazanie danych
osobowych do
paristwa trzeciego tub
organizacji
mi^dzynarodowej

Paristwa dane nie b^dq przekazywane do paristwa trzeciego ani do organizacji mi^dzynarodowych.

Okres

przechowywania
danych

Dane b^dq przetwarzane przez okres niezb^dny do rozpatrzenia wniosku a nast^pnie archiwizowane zgodnie z
Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych,
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziafania archiwow zakfadowych.

Prawa podmiotow
danych oraz prawo
wniesienia skargi do
organu nadzorczego

W zwiqzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych majg Paristwo prawo dost^pu do tresci swoich danych,
prawo do ich sprostowania, usuni^cia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. Paristwa prawa mogq podlegac ograniczeniom zgodnie z przepisami RODO. Przystuguje Paristwu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznajq
Paristwo, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje o prawii
do cofni^cia zgody
w dowolnym
momencie

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa si^ na podstawie wyrazonej przez Paristwa zgody, majq Paristwo
prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni^ciem.

Informacja o
dowolnosci lub

obowiqzku podania
danych

Podanie danych osobowych przez wnioskodawc^ jest wymogiem zapisow rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 8
stycznia 2002 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wnioskow. Niepodanie danych osobowych skutkowac b^dzie
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z zapisami w/w rozporzqdzenia. Podanie adresu e-mail oraz nr
telefonu Jest dobrowolne.

Informacje o
zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji

Paristwa dane nie podlegajg profilowaniu oral zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


