KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pilotażowego projektu
„Koszalińska 100 – WSPIERAMY TALENTY!”
Na podstawie art. 13 ust 1 i 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) – dalej RODO (RODO)
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6- 7,
e-mail: koszalin@um.koszalin.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Pan Mariusz Krasicki, Urząd Miejski ul. Rynek
Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl , tel. +48 94 348 88 42.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO na podstawie
Zarządzenia nr 572/1910/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21.02.2022 roku
w sprawie przyjęcia pilotażowego projektu „Koszalińska 100 – WSPIERAMY TALENTY!”
W/w zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej www.koszalin.pl, w zakładce
„Kultura” oraz w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie
– Referat Kultury i Sportu, ul. Mickiewicza 26, pok. nr 5 i 18, tel. nr +48 94 348 87
11, +48 94 348 87 14 oraz +48 94 348 87 07.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji
zadania tj. opiniowanie wniosków przez Zespół Kwalifikujący, podanie do publicznej
wiadomości listy uczestników pilotażowego projektu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji procesu
dotyczącego przyznania i przekazania stypendium.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom i organom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, które
mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas i jest niezbędny do
obrony naszych interesów, a później przez czas określony w Rozporządzeniu 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.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania. Szczegółowych
informacji dotyczących możliwości sprostowania danych może udzielić urzędnik
zajmujący się Pani/Pana sprawą.
10. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w związku z tym ma
Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje
skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych
od chwili wycofania zgody. Pana/Pani dane zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa nie

zostaną udostępnione Zespołowi Kwalifikującemu, w związku z czym zgłoszenie nie
będzie rozpatrywane. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych
dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku zakwalifikowania do projektu informacja o tym fakcie oraz o Pani/Pana
sukcesach zostanie podana do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz w lokalnej prasie, radiu lub telewizji, zgodnie z §
25 pkt. 2 pilotażowego projektu „KOSZALIŃSKA 100 - WSPIERAMY TALENTY!”
12. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
13. Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych
osobowych w trybie zautomatyzowanym.

.

