KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu,
przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl).
Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (realizacja procedury związanej
z przyznawaniem nagrody za osiągnięte wyniki sportowe). Podstawa prawna: art. 7 ust. 1
pkt 10, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 31 i art. 35 ust. 5 i
6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.).
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być banki w celu przekazania
świadczeń pieniężnych. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Podanie danych jest wymogiem umownym a niepodanie danych może skutkować
nieprzyznaniem nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Przetwarzanie danych odbywa się
zgodnie z przepisami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu
do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na
zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto
prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.
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