Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu przyznania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub gminnej ewidencji zabytków
W związku z realizacją wymogów art. 13 oraz art. 14 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
„RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez Starostę
Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania tych danych
mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl

b) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, w związku z realizacją zadań z zakresu przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
w szczególności rozpatrzenia wniosków.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku oraz zawarciu umowy o dofinansowanie pomiędzy stronami,
dane osobowe zaczną być przetwarzane na podstawie zawartej umowy w celu jej realizacji;

c) Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych we wniosku oraz załącznikach jest w nawiązaniu
z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 73,
art. 76 jak i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710
),
w związku z uchwałą nr XXVIII/14/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia18 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wyrażona przez Państwa zgoda;

d) Podanie przez Państwa danych osobowych na wniosku jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia realizacji zadań
z zakresu przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w szczególności rozpatrzenia wniosków oraz zawarcia umów na
rzeczowe dotacje. Niepodanie danych skutkuje niemożnością zawarcia rzeczowej umowy, a tym samym otrzymania
dotacji;

e) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie
nie krótszym niż przewidują przepisy prawa, a ze względu iż podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu
dodatkowo prawo do jej wycofania do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. Po zawarciu umowy, dane osobowe
będą przetwarzane w związku z realizacją rzeczowej umowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania,
z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany
przez przepisy prawa (obowiązek archiwizacji);

g) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Administratora
przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do Administratora;

h) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Administratorem,
a podmiotem;

i) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

j) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

