
 
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z procedurą 
przyznania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury  
 

 
 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane 

dalej jako „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 26, 32-410 Dobczyce, 

reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu 

poczty e-mai: iod@dobczyce.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta 

Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ; 

2) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;  

3) uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zasad   

i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

4. Dane przetwarzane są także w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zgodnie z tymi przepisami 

dokumentacja papierowa zgromadzona w celu rozpatrzenia wniosku i opatrzona kategorią archiwalną A 

przechowywana jest w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazywana do Archiwum Narodowego 

w Krakowie, gdzie  przechowywana jest wieczyście. 

5. Dane osobowe podane we wniosku będą udostępnione na etapie rozpatrywania wniosków przez Kapitułę 

Nagrody powołaną odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Dane osobowe w zakresie 

imienia, nazwiska i opisu osiągnięć osoby zgłaszanej do Nagrody będą zamieszczone na stronie internetowej 

Gminy i Miasta Dobczyce (www.dobczyce.pl) oraz na oficjalnym profilu Gminy i Miasta Dobczyce na Facebooku 

– w związku z czy odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będzie nieograniczona liczba odbiorców.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania  

oraz ograniczenia przetwarzania.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

9. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych zawartych we wniosku do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą profilowane. 

 

…………………………………….. 
   data i podpis 
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