
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 gminne stypendium sportowe 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 
maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd 
Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta 
Gminy. Można się z nim kontaktować w następujący 
sposób:  
1) listownie na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka,  

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice 
2) e-mail:  zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl   
3) telefonicznie: 56 678 12 12 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został 
także powołany inspektor ochrony danych, z którym można 
się kontaktować wysyłając e-mail na adres 
iod1@wielkanieszawka.pl  

 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim jest 

przyznanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy 

Wielka Nieszawka na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie. 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia, co 

jest obowiązkiem ciążącym na Administratorze na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

d) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie 

do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a 

Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to 

konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) 

np. podanie  

nr telefonu, adresu e-mail. 

2. Państwa dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa   lub takim, z którymi 

Administrator zawarł umowę. Państwa dane osobowe zostaną przekazane do pracowników 

administratora, którzy zlecą wypłatę świadczenia za pośrednictwem banku obsługującego 

jednostkę, zgłoszą Pana/Panią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odprowadzą 

należne zaliczki na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym 

również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.: 

1) do 10 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych 

osobowych,   

2) do czasu przedawnienia roszczeń, 

3) w zakresie danych, gdzie wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu 

cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; 
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2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec    

   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem. 

5. Podanie Państwa danych: 

1) jest niezbędne do realizacji zadania przez administratora jakim jest przyznanie 

stypendium sportowego. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub przekażą 

nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego 

zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta  

w dowolnym momencie 

6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  

w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

 


