Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem 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, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Karczmiska reprezentowana przez Wójta Gminy
Karczmiska, z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska, tel.: (81) 828 70 26.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając
korespondencję na w/w. adres lub na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:







Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego;
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s. 1);
 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
z dnia 20 marca 2007 r.;
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie przypadków,
w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób
niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Karczmiska przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 Kodeks postępowania administracyjnego;
 Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 Rozporządzenie 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.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być;
 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
7. Posiada Pani/Pan prawo do Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w
przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. (więcej informacji na stronie
UODO https://uodo.gov.pl/)
9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich podanie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
RODO.

