Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez
Wójta. Kontakt - adres: 38-204 Tarnowiec 211, tel. 13 44 369 10,
e-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl
 Celem zbierania danych jest rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
 Podstawa prawna : art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 910), art. 104 i 107 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ),
art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych
z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
 W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz inne osoby podmioty, które na
podstawie przepisów prawa uzyskują do nich dostęp.
Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych. Szczegółowe dane na temat odbiorców można uzyskać w siedzibie
administratora.
 W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych
- w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe
przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość
danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje
już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczeń.
 Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku niezgodne z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
 W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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