Zarządzenie Nr 22/18 Starosty Wieruszowskiego

Załącznik nr 17 do Polityki ochrony
danych w Starostwie Powiatowym
w Wieruszowie

Klauzula informacyjna - art. 14 RODO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą
w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 62 78 31 963 adres e-mail: aszymanek@powiatwieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl numer telefonu 62 78 13 910.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagrody bądź wyróżnienia
na podstawie Uchwały nr XXXV/156/13 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 października 2013r.
w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dzielności sportowej
przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający
z art. 6 ust 1 lit. a.
4. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskane od przedstawicieli: szkoły, klubu sportowego,
stowarzyszenia, instytucji kultury fizycznej i sportu, organu administracji państwowej lub samorządu
terytorialnego z terenu powiatu wieruszowskiego, jednostek organizacyjnych statutowo związanych
z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej.
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL, daty urodzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
oraz Urząd Skarbowy w Wieruszowie.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych,
usunięcia ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

