KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymała Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 - Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna z siedzibą w Tuszynie,
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4;
Z Administratorem możesz skontaktować się:
- telefonicznie + 48 (42) 614-34-26 wew. 38
- droga mailową: tuszyn@tuszyn.info.pl;
- listownie na adres Administratora.
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD w następujący sposób:
- telefonicznie +48 42 614-34-26 wew. 28;
- drogą mailową: iod@tuszyn.info.pl;
- listownie na adres Administratora.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w związku z rozpatrzeniem wniosku klubu sportowego o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Tuszyn na podstawie postanowień uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej
w Tuszynie z dnia 10 listopada2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na
terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć, w
celu:
1) Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO 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);
2) Wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są
w tym przypadku obowiązki określone w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz powołanej wyżej uchwały RM w Tuszynie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , w tym 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, co oznacza że Pani/Pana
dane będą przetwarzane przez Urząd Miasta w Tuszynie przez okres 5 – ciu lat.
Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
(np. audytorowi wewnętrznemu).
Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług (np. informatycznych).
Przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@tuszyn.info.pl
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku podanie danych osobowych jest obowiązkowe a nie podanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących może skutkować brakiem rozpoznania wniosku.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
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Obowiązek
w szczególności: informacji o kwalifikacjach osób, które będą zaangażowane w realizację zadania,
doinformacyjny
tychczasowe doświadczenia w realizacjach podobnych zadań, dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą, opis sposobu promocji zadania oraz Gminy Tuszyn zobowiązany jest do spełnienia obowiązku
informacyjnego zgodnego z RODO w stosunku do osób fizycznych, których dane przetwarza
i udostępnia oraz załączenia oświadczenia o jego spełnieniu.

_______________ dnia ________________
(miejscowość)

_____________________________________
(podpis)

