Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/168/2020
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 30 listopada 2020 r.
Wzór klauzuli informacyjnej
przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
– zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wielicki będący kierownikiem Starostwa
Powiatowego w Wieliczce z siedzibą władz przy ul. Rynek Górny 2, tel. 12 3999800, faks 12 3999701, e-mail:
sekretariat@powiatwielicki.pl
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej:iod@powiatwielicki.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora – 32-020 Wieliczka ul. Rynek Górny 2.
III. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku, realizacji i rozliczenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze powiatu wielickiego na podstawie art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiący o tym, że organ stanowiący samorządu
powiatowego, na zasadach określonych w podjętej uchwale, może udzielać dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku o dotację ze względów formalnych.
VI. Okres przechowywania danych
1.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Na
zasadach
określonych
przepisami
RODO,
posiada
Pani/Pan
prawo
do
żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. B RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wycofania zgody;

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
IX. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Pani/Pana dane nie będą profilowane

