Klauzula informacyjna
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,
s. 1) informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Będziński reprezentujący Starostwo
Powiatowe z siedzibą w Będzinie 42-500 Będzin, Jana Sączewskiego 6.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) adres poczty elektronicznej: iod@powiat.bedzin.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA
Dane będą przetwarzane w celu rejestracji uczestników I Powiatowego Biegu Rodzinnego, który
odbędzie się w dniu 28.09.2019 r. na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) art. 4, ust. 1 pkt 21 oraz RODO art. 6 ust. 1 pkt b.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane
mogą
być
przekazywane
lub
udostępniane
podmiotom
upoważnionym
na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Odbiorcami danych
mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – POZA
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat na podstawie rozporządzenia 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.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH
OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od
administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do
cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności związanych z
zarejestrowaniem uczestników imprezy sportowej wskazanej w punkcie III. Są Państwo
zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niezrealizowanie czynności związanych z zarejestrowaniem uczestników imprezy sportowej
wskazanej w punkcie III.
XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………
(miejscowość, data)

……………………………….
(podpis)

