
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 
– zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

 
 1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac 
Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: kancelaria@sokolka.pl   

2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka,   
tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl  
 
3/ Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku o 
przyznanie nagrody lub wyróżnienia na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
i Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i 
wyróżnień dla zawodnika i trenerów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 17 lipca 
2019 r. poz. 3761), w związku z art. 6 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W pozostałych 
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonym zakresie i celu określonym w 
treści zgody. 

4/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 29 RODO, w związku z art. 31 ust. 3 i art. 35 
ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

 5/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6/ Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w związku z 
prowadzonymi sprawami w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.  

7/ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa: 
- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
-  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 
przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być 
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów 
prawa. 
 
8/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
9/  Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
10/ W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 


