
 

 

 

 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek oraz zasobów kadrowych wnioskodawcy w związku ubieganiem się o udzielenie dotacji 

na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy. 

1. Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt 

Gminy Siemkowice z siedzibą w Siemkowicach, Plac Wolności 1.  

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych może się 

Pani kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z rozpatrzeniem wniosku, w szczególności dotyczy to zasobów 

kadrowych wnioskodawcy.  

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:  

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

jakim w tym przypadku jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

o sporcie);  

 wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w art. 221 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałę Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice. 

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, 

w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony 

w tych przepisach tj. 10 lat.  

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pan dane osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

7. W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 w przypadku danych osobowych uzyskanych  na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych                                    

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana 

zgody przed jej wycofaniem.  

8. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zadania. W przypadku braku podania przez Panią/Pana niezbędnych 

danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

10. Wnioskodawca wypełniając wniosek i ujmując w nim informację dotyczące zasobów kadrowych w szczególności: informacji o kwalifikacjach 

osób, które będą ̨ zaangażowane w realizację zadania, dotychczasowe doświadczenia w realizacjach podobnych zadań́, dotychczasowe 

doświadczenie we współpracy z gminą, opis sposobu promocji zadania oraz gminy zobowiązany jest do spełnienia obowiązku 

informacyjnego zgodnego z RODO[1] w stosunku do osób fizycznych, których dane przetwarza i udostępnia.  

11. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO[1] tj. zgoda.  

12. Podanie danych jest dobrowolne.  

 

[1] RODO - 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) 

 

 

 


