
 
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia _____ października 2019r. 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

przyznawania nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury                                    
    
  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu  danych  osobowych w Starostwie Powiatowym w Pile przy ustanawianiu nagród 

Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 

W związku z realizacją wymogów 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  jest  STAROSTA PILSKI  z siedzibą w Pile 64-920, Al. Niepodległości 

33/35 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

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

którego funkcję pełni Marek Puś, drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl., telefonicznie: 67 210-93-83, pisemnie: adres 

siedziby Administratora danych.   

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

a) rozpatrywanie wniosków, przyznawanie nagród Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-

nej, upowszechniania i ochrony kultury w Powiecie Pilskim, w związku z wykonywaniem zadania w interesie pu-

blicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jakim jest realizacja obo-

wiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagrody finansowej; 
c) umieszczenie Pani/Pana danych osobowych w zakresie: nazwy podmiotu, imienia i nazwiska oraz wizerunku na stro-

nie internetowej Powiatu Pilskiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Powiat Pilski na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust 1, lit. a RODO. 
d) kontakt telefoniczny lub mailowy na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust 1, lit. a RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 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, a związku z publikacją w mediach, wizerunek będzie dostępny powszechnie;  

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu.  Wnioski przechowywane wieczyście, 

rozliczenia finansowe przechowywane przez okres 5 lat, dane zebrane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody. 

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; otrzymania ich kopii; sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych. 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując 

podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. W 

przypadku przetwarzania na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

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: 

Niepodanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust e i c RODO uniemożliwi otrzymanie nagrody, 

niepodanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody nie powoduje negatywnych konsekwencji.    

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

jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane.  
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