Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Zgorzelec.

DANE KONTAKTOWE
ADMINITRATORA

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, e-mail: urzad@zgorzelec.com
tel. 75 77 56 604

DANE KONTAKOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie
Miasta Zgorzelec pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych.
Kontakt: tel. 75 77 56 604 lub 75 7752 796, e-mail: urzad@zgorzelec.com
adres: ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia świadczenia pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym (nagrody i wyróżnienia dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe) na podstawie przepisów ustawy o
sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Skarbowy lub inni
odbiorcy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTW TRZECICH
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Nie przekazujemy Pani/Pana danych
międzynarodowych.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich
sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

do państw trzecich ani organizacji

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. 10 lat.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej (stypendium) jest
niezbędne.

