
Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. 

UE L 119/40 4.5.2016 PL) – dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 

62-004 Czerwonak, (dalej: „Administrator”).  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt 

listowny na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

pod adresem e-mail: iodo@czerwonak.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozpatrzenia złożonego wniosku o 

przyznanie stypendium sportowego na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 

1 lit. e RODO, jako że jest to niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi wynikającej z art. art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1468). 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tzn. przez okres 

10 lat licząc od roku następnego po dniu ustania wypłacania stypendium. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania a także przenoszenia 

danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

7. Osobom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w 

Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak w celu obsługi procesu 

rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do rozpatrzenia 

złożonego wniosku o przyznanie stypendium sportowego. 

 
 


