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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY
KOŃSKOWOLA.
(stypendium sportowe)
(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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
zwanego „RODO”)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Końskowola, 24-130 Końskowola ul. Pożowska 3a, tel. 81 881 62 01, adres e-mail:
ugkonskowola@post.pl, jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman
Maruszak, tel. 818816201, adres e-mail: iodo@konskowola.info.pl
3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przez administratora stanowi art. 6
ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.( zgoda osoby uprawnionej ) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie i uchwałą nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola.
4. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał dane w zakresie niezbędnym do
realizacji celu w jakim zgoda została udzielona tj. wypłaty stypendium sportowego dla dziecka.
5. Odbiorcą danych osobowych będzie placówka bankowa, na rachunek której przelewane będą
pieniądze, podmioty, które zawarły z urzędem stosowne umowy na przetwarzanie danych
osobowych np. radca prawny. Dane osobowe podlegają udostępnieniu innym podmiotom
upoważnionym do tego z mocy przepisów prawa, jak organy ścigania i wymiaru
sprawiedliwości.
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy podstawą do ich
przetwarzania była uprzednio wyrażona zgodna ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Od podstawy i celu
przetwarzania zależy, z którego prawa możecie Państwo skorzystać.
7. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak konsekwencją jej braku będzie
niemożliwość rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
osobie uprawnionej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a następnie
przechowywane przez czas zgodny z wymogami prawa dotyczącymi postępowania z
dokumentacją finansową - 5 lat.
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość wglądu w swoje dane przetwarzane w
siedzibie urzędu oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
11. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
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Podając numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyraża Pani/Pan zgodę na jego
przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją wniosku
o stypendium sportowe. Złożenie tej zgody jest dobrowolne i ma Pani/Pan prawo jej wycofania
w każdym momencie, a dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO).

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/na z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony
danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Końskowola w związku ze złożonym
wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego i wyrażam/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie
danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie podanym we wniosku i wymaganych
załącznikach.

Końskowola, dn.

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

