KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Nagrody Sportowe

Zgodnie z art.13 i 14 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
I.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul.
Zdrojowa 24, tel. 74 8621 717, e-mail: kudowa@kudowa.pl.

II.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. +48 796 779 262, e-mail: iod@kudowa.pl
lub pisemnie na adres Administratora danych.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

1.
2.
3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadania związanego ze złożonym przez Panią/Pana
wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) ) w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 715), UCHWAŁY: NR XXXI/217/13 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z
dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, NR VII/30/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXI/217/13 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Ponadto podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Burmistrzowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego, np. publikacji w mediach i materiałach promocyjnych oraz w celach
kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Źródło pochodzenia danych.
Dane jakie przetwarzamy na postawie w/w praw uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub osoby zgłaszającej.
V.

Okres przechowywania danych.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

VI. Odbiorcy danych Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
-

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,

-

innym podmiotom, usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach
świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych, na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminą Kudowa-Zdrój.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
-

żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych
żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
żądania przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz
wyłonienia kandydata do nagrody
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.

