
                                                KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy przyznawaniu 

nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągniecia sportowe 

W związku z realizacją wymogów 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 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile jest  STAROSTA PILSKI 

z siedzibą w Pile, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła,   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, drogą elektroniczną iod@powiat.pila.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

danych.   

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cele przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) w celu wspierania rozwoju sportu w Powiecie Pilskim, rozpatrywania wniosków, ogłaszania wyników 

i wręczenia nagrody Starosty Pilskiego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez 

Starostwo Powiatowe w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO ) na podstawie Uchwały nr XIII 93.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 

2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień 

Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe”; 
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest 

realizacja obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagrody finansowej; 
c) umieszczenie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: nazwy podmiotu, imienia i nazwiska, 

wizerunku na stronie internetowej Powiatu Pilskiego, oraz w wydawnictwach promujących Powiat 

Pilski na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO. Zgoda może 

zostać w każdym momencie wycofana bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych 

osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody 

spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym 

zgoda ta została wyrażona. 
4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) powszechny dostęp do danych laureatów i osób wyróżnionych -dane osobowe mogą zostać 

umieszczone na BIP i w mediach;  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają 

dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelarie prawne, 

operatorzy pocztowi, kurierzy. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 

3 pkt a) i b), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa ( zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz 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),  

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu 

do danych osobowych; przeniesienia, otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia, wniesienia sprzeciwu.  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, 
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powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go,  

z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych 

osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych 

wymaganych przepisami prawa oraz Regulaminem niemożliwe będzie przyznanie tytułu honorowego.  

9.Źródło pochodzenia danych   

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwa klubu sportowego są pozyskiwane są zgodnie 

z § 2 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, przez 

stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające siedzibę na terenie Powiatu  Pilskiego lub członków Zarządu 

Powiatu w Pile. W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia dane osobowe są uzupełniane przez Panią/ 

Pana  w celach podatkowych w zakresie adresu do korespondencji, nr PESEL, nr konta.   

10. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE WIZERUNKU 

1. Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych – Staroście Pilskiemu, z siedzibą w Pile 64-920, 

Al. Niepodległości 33/35 na bezpłatne przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie umieszczenia 

nazwy podmiotu, imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Powiatu Pilskiego, w prasie 

lokalnej, mediach, mediach społecznościowych np. Facebook, Youtube itp.  oraz w wydawnictwach 

promujących Powiat Pilski, w związku z przyznaniem przy przyznawaniu nagród Starosty Pilskiego  

za wybitne osiągniecia sportowe  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

2. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, a także prawa do 

wycofania zgody w każdym czasie. 

 

………………..………………………………………. 

(data i czytelny podpis osoby której dane dotyczą) 

 


