
Klauzula informacyjna i zgody do celów przyznania nagrody Starosty Kraśnickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz
dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
/kandydatów, wnioskodawców/ w celu przyznania nagrody za osiągnięcia w sporcie 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie  ochrony danych  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 osobowych zwane
RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
2)  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  –  adres  e:mail: abi@powiatkrasnicki.pl,  adres  do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20,
3)  podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
-  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  przepisu  prawnego:  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  –
Uchwała Nr XXXVI-283/2017 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Starosty Kraśnickiego dla osób
fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe i zamieszkałych na terenie Powiatu Kraśnickiego, nagród dla trenerów
prowadzących  szkolenie  zawodników,  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  w  międzynarodowym  lub  krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
- na podstawie wyrażenia zgody: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na przekazanie do
publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody oraz na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych
Administratora,
4)  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie
przepisów prawa,
5) dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
6) osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie /Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane
dotyczą szczegółowo określa zasady, kiedy wymienione prawa przysługują/,
7)  osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
9) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne  a w pozostałym zakresie 
dobrowolne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – przekazanie do publicznej wiadomości informacji 
o przyznaniu nagrody oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Administratora            

/oświadczenie kandydata pełnoletniego lub jego rodzica/opiekuna prawnego/

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka  
danych osobowych:

- na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody,
- na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych Administratora.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.

Data i czytelny podpis ..………..………………............………………...

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl

