OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA
Jako kandydat do nagrody lub wyróżnienia Gminy Gorzyce w Dziedzinie Sportu
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz przetwarzania moich danych
osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez Gminę
Gorzyce w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku i przyznania nagrody
lub wyróżnienia oraz w celach promocyjnych tego wydarzenia. Oświadczam, że
zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych
zawartymi w klauzuli informacyjnej.
(W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności
prawnych, oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny).
………………………………………..
(podpis kandydata)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach
danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce – Daniel Jakubczyk
Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32
4511-056, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: iod@gorzyce.pl.
3.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody – wyłącznie
w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
4. Odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i
samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług
informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej
Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie
wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych
narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w
przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i
właściwie zabezpieczone.
7. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w
tym możliwość uzyskania kopii danych.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. Okres przechowywania danych wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i przyznania
nagrody lub wyróżnienia. Niepodanie wszystkich wymaganych danych spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

