
Oświadczenie oraz klauzula informacyjna RODO

        Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych  w szczególności  tj.:  imię,  nazwisko,  osiągnięcia  naukowe lub  w dziedzinie
kultury i sztuki w celu informacji i promocji Gminy Psary w związku z ewentualnym przyznaniem
Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców 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

        Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas uroczystości
wręczania Stypendiów Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów - Mieszkańców 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 Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary
oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO
oraz w przypadku przetwarzania danych identyfikacyjnych i  wizerunku w celu promocji i  informacji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5.  Pana/Pani  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej
z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych  udostępnianych w celu promocji w Internecie mogą być podmioty,
o których mowa wyżej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz przepisami prawa.



7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  (dotyczy  danych
przetwarzanych na podstawie zgody w celach promocyjnych) 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.
8. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji
i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
11. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł
publicznie  dostępnych  oraz  od  organów administracji  publicznej,  innych  podmiotów i  osób  fizycznych
zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

      ………………………...…. …………………………………..

              (miejscowość, data)        (podpis)


