KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) tzw. RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Świdnica reprezentowana przez Wójta
(adres: ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, tel.: +48 68 327-31-15).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie, promowanie oraz
ogłoszenie wyników III WALENTYNKOWEGO TURNIEJU O „SERDUSZKO” WÓJTA
GMINY ŚWIDNICA.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której
dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych
skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt. 3.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj.
na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji wydarzenia, o którym
mowa w pkt. 3. z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba,
której dane dotyczą cofnie zgodę.
6) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora,
chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1
RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

