ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia
wniosku o przyznanie Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary, złożonego zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/204/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz ewentualnego przyznania
tego stypendium, korzystania z niego, promocji i informacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas uroczystości
wręczania Stypendiów Sportowych Wójta Gminy Psary oraz wykorzystanie mojego wizerunku
poprzez umieszczenie zdjęć w celu informacji i promocji Gminy Psary:
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Psary
• Biuletynie Informacji Publicznej
• w gminnej gazecie samorządowej „Głos Gminy Psary”
• w mediach społecznościowych (Facebook)
• materiałach promocyjnych Gminy Psary
………………………...….
(miejscowość, data)

…………………………………..
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Psary, z siedzibą w Urzędzie Gminy Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary,
2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary, e-mail: iod@psary.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku
o przyznanie Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary, złożonego zgodnie z Uchwałą
Nr XVIII/204/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz ewentualnego przyznania tego
stypendium i korzystania z niego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej,
6. zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu przedawnienia
roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,
7. przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

