KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego 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).
1. Administrator danych osobowych
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, 34-200
Sucha Beskidzka - jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw. Kontakt do inspektora ochrony danych – numer telefonu 33 874 95 54,
e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania nagrody/wyróżnienia Burmistrza Miasta
Sucha Beskidzka dla zawodników/trenerów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, a także dla innych osób fizycznych
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, co jest zadaniem realizowanym przez
Administratora na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu
4. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:
Podstawowe dane identyfikacyjne m.in.:
1) imię i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) data i miejsce urodzenia,
4) adres zamieszkania,
5) numer ewidencyjny PESEL,
6) numer rachunku bankowego,
7) uprawiana dyscyplina,
8) nazwa klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego oraz sekcji, której należy,
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9) osiągnięte wyniki sportowe.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy
prawa.
6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub
organizacji międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustalenia celu przetwarzania lub przez okres
wynikający kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania
przetwarzania,
2) wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5) wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania
danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości otrzymania
nagrody/wyróżnienia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………..
(podpis pełnoletniej osoby lub ustawowego/
opiekuna prawnego małoletniej osoby)
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