
INFORMACJA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce 
 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 oraz art. 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
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), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH. 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wielicki z siedzibą władz przy ul. 
Rynek Górny 2 , 32-020 Wieliczka.  
 

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. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury o przyznanie stypendium sportowego 

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych Imię  
i Nazwisko, Data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu 
kontaktowego, numer rachunku bankowego. 

3. Po przyznaniu Stypendium Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie przepisów Uchwały Nr XVII/140/12 Rady Powiatu Wielickiego z dnia  
28 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci  
i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich 
przyznawania i pozbawiania oraz w celach podatkowych.  

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 
 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
 

V. PUBLIKACJA DANYCH 
1. Dane w postaci imienia i nazwiska oraz przynależności do klubu sportowego Zawodników, 

którym przyznano stypendia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w 
formie informacji publicznej o dysponowaniu publicznymi środkami pieniężnymi. 

2. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikowanie Pani/Pana wizerunku dane zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, na portalach 
społecznościowych w postaci wpisu na Fanpage’u Powiatu wielickiego oraz w lokalnych 
wydawnictwach prasowych.  

 
 
 
 
 



VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
 

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, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

 

1. 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, 
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana. 
 

2. Do momentu rozpatrzenia wniosku posiada Pani/Pan prawo do usunięcia swoich danych 
osobowych.  

3. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ze względu, iż przetwarzanie nie 
odbywa się w sposób zautomatyzowany 

 
 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 
 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

  IX.   ŹRÓDŁA DANYCH 
 

Pani/Pana dane pochodzą następujących źródeł: wniosek o przyznanie stypendium 
sportowego powiatu wielickiego. 
 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 
DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
stypendium. 

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i 
nie będą profilowane. 
 


