Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO* - przetwarzanie danych osobowych
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
-stypendium sportowe/nagroda
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12.

Miasta

Golubia-Dobrzynia,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*):
1) przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznawania/pozbawiania
stypendium sportowego/nagrody w myśl ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
2019, poz. 1468 z późn. zm.) oraz uchwały XLVIII/272/2017 Rady Miasta GolubiaDobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z 4 stycznia 2018 r. poz.
21 z późn. zm.);
2) dokonania rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
3) dokonanie archiwizacji dokumentów;
Natomiast w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych nadobowiązkowych będą one
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, bankowe,
informatyczne lub kurierskie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym systemie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553 z
późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Dokumentacja wytworzona w
celu związanym z przeprowadzeniem postępowania w sprawie stypendiów sportowych/nagród zaliczana
jest do kategorii "BE 10" i przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 10 lat, następnie
podlega ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania
zmiany kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3
RODO*,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*.
 przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO (w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody)*,

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.
9. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, przysługuje Pani/Panu w tym
zakresie prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na
przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nierozpoznanie sprawy.
W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, podanie danych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.
12. Pani/Pana dane uzyskaliśmy od klubu sportowego/dyrektor szkoły w postaci wniosku o przyznanie
stypendium sportowego.
13. Kategorie danych: imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy lub adres email, data urodzenia, informacja
czy zawodnik jest uczniem lub studentem, nr rachunku bankowego, adres zamieszkania, uprawiana
dyscyplina, osiągniecia sportowe.

*- rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

