Klauzula informacyjna wobec beneficjentów dotacji
w zakresie finansowania rozwoju sportu w Powiecie Pabianickim

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul.
Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
2.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605
3.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

4.

1) Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 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 2010 r. 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 uchwale nr NR IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki
(art. 6 ust. 1 lit c RODO)
Kategorie danych osobowych

Dane przetwarzane przez administratora należą do kategorii danych zwykłych (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, pesel, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, wynagrodzenie beneficjenta).
5.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się
ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do
udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
6.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pani/Pan prawo do;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dostępu do treści swoich danych,
żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e)
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.

Źródło pochodzenia danych

Administrator pozyskał Pani/Pana dane od klubu sportowego wnioskującego o przyznanie dotacji w celu
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (konieczność rozliczenia i kontroli
udzielonej dotacji)
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

