
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU 

ZBIERANIA DANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Informuję, że: 

1)      Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 
2)      Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl; 

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, pesel, imię ojca, imię matki; 

4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznania stypendium dla 

osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury;  

5)      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

tj. niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

6)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa;  

7)      Pani/ Pana dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z procedury przyznawania 

stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury oraz 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

9)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

10)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, 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.;  

11)   Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są szkoły i uczelnie wyższe, instytucje kultury, 

stowarzyszenia twórcze, podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w 

dziedzinie kultury i sztuki, Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego bądź Komisja Kultury, 

Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; 

12)   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych 

uniemożliwi przyznanie i przekazanie stypendium;  

13)   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

również profilowaniu. 

      

 

 

      ……………………………………………………………                                                       …….………………………………… 

                   miejscowość, dnia                                                                                     czytelny podpis 
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