Klauzula informacyjna (art. 14 RODO)
Zgodnie z art. 14 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)
Administrator danych
Dane kontaktowe
administratora
Inspektor ochrony
danych

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Numer telefonu: +48 32 459 04 60
Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl
Numer telefonu: +48 32 459 05 72
Wyłonienie laureatów nagród i stypendiów przyznawanych
przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu

Cel przetwarzania

o wniosek dotyczący przyznania nagród i stypendium (Złoty
Wawrzyn / nagroda prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego
w dziedzinie kultury i sztuki / stypendia dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury).


art. 6 ust. 1 lit. a RODO,



art. 6 ust. 1 lit. c RODO,



uchwała nr XXX/308/17 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie ustanowienia nagrody honorowej "Złoty

Podstawa prawna

Wawrzyn" i przyjęcia regulaminu nadawania powyższej

przetwarzania

nagrody,


uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie
ustanowienia nagrody prezydenta miasta Wodzisławia
Śląskiego w dziedzinie kultury i sztuki oraz
zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania,



uchwała nr XLIV/397/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie stypendiów dla

osób zajmujących się twórczością artystyczną i
upowszechnianiem kultury.


Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,



Komisje Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,



Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego,



Organizacje pozarządowe, których siedzibą jest miasto
Wodzisław Śląski,



grupy osób fizycznych - mieszkańców miasta - w ilości
co najmniej 100,


Źródło pozyskania
danych

instytucje kultury mające siedzibę na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego



organizacje pozarządowe lub związki twórcze
i kulturalne,



komisja Rady Miejskiej właściwa ds. kultury,



zainteresowani twórcy i artyści,



stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,



dyrektorzy instytucji kultury,



komisja Rady Miejskiej właściwa ds. kultury,



inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres
merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie
upowszechniania kultury i sztuki.

Zakres pozyskanych
danych



imię i nazwisko



adres zamieszkania



data i miejsce urodzenia



PESEL



telefon

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom/organom
Odbiorcy danych

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom
usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przekazywanie danych
Okres przechowywania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych.
Wieczyście w Archiwum Państwowym, po przekazaniu
dokumentów po 25 latach ich przechowywania przez
Administratora danych



Prawo dostępu do danych



Prawo do sprostowanie danych

Prawa związane



Prawo do usunięcia danych

z przetwarzaniem



Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

danych osobowych



Prawo do przenoszenia danych



Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
i profilowanie

Nie dotyczy

