Klauzula informacyjna dla osoby składającej wniosek o gminne stypendium sportowe 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubochnia z siedzibą w Lubochni Dworskiej ul. Tomaszowska 9,97-217 Lubochnia.
	Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z inspektorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej iodo@lubochnia.pl.
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego, w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie oraz przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie dodatkowych, niewymaganych danych wskazanych we wniosku lub załącznikach do niego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Rozpatrywanie reklamacji będzie realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, także w związku z dokumentowaniem uzasadnienia rozpatrzenia na wypadek ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
	Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane rozpatrzenia wniosków oraz ewentualnych reklamacji. W przypadku osób, którym zostało przyznane stypendium przez czas jego wypłacania, a także po zakończeniu przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń. 
	Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych.
	Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (uodo.gov.pl).
	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o stypendium.


