KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W REFERACIE FINANSOWO – PODATKOWYM URZĘDU GMINY STRZYŻEWICE
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATY I INSTYTUCJACH KULTURY
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.
Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych. Aby się z nim skontaktować napisz na adres e-mail: iod@strzyzewice.lubelskie.pl .
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o przyznanie stypendium artystycznego na
podstawie uchwały nr XLVII/266/18 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Będziemy
przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia postępowania o przyznanie stypendium w związku ze złożonym wnioskiem. W
przypadku przyznania stypendium będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu realizacji wypłaty stypendium, w tym
obowiązkiem związanym z ubezpieczeniem społecznym, podatkowym, przepisami dot. archiwizacji i innymi przepisami prawa.
Będziemy również przetwarzać Twoje dane w
związku z realizacją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Komu możemy udostępnić Państwa dane
Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, a także bankom realizującym wypłatę
świadczeń.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji
ww. celów możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych, statystycznych
i archiwizacyjnych.
Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.
W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o
których mowa powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym poinformowani.
Jeśli nie podadzą Państwo danych lub podadzą dane niepełnie nie będziemy mogli zrealizować Państwa żądania, a
Państwa wniosek może zostać nierozpoznany.
Jakie przysługują Państwu prawa
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, ograniczenia
przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia
ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić, usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już
potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy
macie do tego prawo.
Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

