
Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych), 

zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych o raz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża jest Wójt 

Gminy Niedrzwica Duża – Gmina Niedrzwica Duża, dane adresowe: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża.  

2. W Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@niedrzwicaduza.pl lub pisemnie na 

adres Administratora danych.            

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

- rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, kontaktu z osobami wskazanymi we wniosku oraz określenia 

jego wysokości; 

- prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie przyznanych stypendiów oraz publikacja zdjęć 

wykonanych w czasie uroczystości, podczas których Stypendysta zaprezentuje swoje osiągnięcia uzyskane w trakcie 

realizacji programu stypendialnego.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z art. 7b ust 1 i 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) i Uchwały nr XXXIV/183/21 

Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3403 z późn. zm.), 

działania zmierzające do zawarcia umowy ze Stypendystą i realizacja zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz 

dobrowolnej zgody Stypendysty na publikację imienia, nazwiska i wizerunku w sieci publicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji programu stypendialnego oraz sprawozdawczości, 

a następnie w celu wywiązania się z obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

- przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża do oceny i opiniowania wniosków o 

przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad 

zabytkami, 

- przez podmiot, który dla Urzędu dostarcza korespondencję (obecnie jest to Poczta Polska S.A.).   

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych i otrzymania kopii oraz prawo żądania ich 

sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także 

prawo do przenoszenia danych, z tym że szczególnie mogą ograniczać lub wyłączać tą możliwość. W zakresie 

publikacji wizerunku ma Pani/Pan prawo wycofać wyrażoną zgodę poprzez zgłoszenie tego faktu drogą mailową 

wskazaną w pkt 2.  

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie o 

przyznanie stypendium, a następnie wypłaty stypendium.  

W zakresie publikacji wizerunku na stronie internetowej Gminy Niedrzwica Duża (www.niedrzwicaduza.pl) może 

Pani/Pan wyrazić dobrowolną zgodę.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane osobom trzecim.  

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                          Czytelny podpis  
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