Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane
adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy złożeniu wniosku o przyznanie stypendium za
osiągnięte wyniki sportowe wykorzystujemy w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a i c) RODO)
4. Z danych osobowych Miasto Lublin będzie korzystać do momentu zakończenia realizacji
celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
1)podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
2) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe;
3)innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17
RODO;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w
przypadkach określonych w art. 21 RODO ;
6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w
art. 20 RODO ;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej:
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.

Data

Podpis osoby składającej oświadczenie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane
z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe a w przypadku
jego przyznania na potrzeby związane z jego wypłatą, w tym odprowadzenie pochodnych od
stypendium za osiągnięte wynik w sporcie zgodnie z ustawą 10 maja 2018 r. O ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
2.Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: np. numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej przez administratora danych w celu
umożliwienia kontaktu
telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3.Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

Data

Podpis osoby wyrażającej zgodę

