
 

 

Klauzula informacyjna – wnioskodawca (organizacja społeczna i stowarzyszenie, organ 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostka pomocnicza gmin, jednostka 

organizacyjna gmin i powiatu) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. Zygmunta Starego 17; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 32 231 96 86, email: iod@starostwo.gliwice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku 

o przyznanie Nagrody „Bene Meritus” w związku z wykonywaniem zadania realizowanego 

w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Regulaminu Nagrody ,,Bene 

Meritus” przyjętego  Uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 

2019 roku; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące systemy 

informatyczne i świadczące obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Gliwicach, a także 

media lokalne; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na 

wstępie; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi realizację wniosku; 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

 

 

zapoznałem/łam się  

 

……………………… 

data i czytelny podpis) 
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