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Część 

A METRYKA ZBIORU O NAZWIE  

STYPENDIA SPORTOWE ORAZ NAGRODY I WYRÓ ŻNIENIA  

1 Data wpisu zbioru do rejestru 10 czerwca 2015 r. 

2 Data ostatniej aktualizacji wpisu - 

Część 
B 

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
C 

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
D Podstawa prawna do upoważniają do przetwarzania danych osobowych w zbiorze 

1 Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących. nie 

2 
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa. 

• ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. Z 2014 r., poz. 715 
z późn. zm.); 

• uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 r. 
w sprawie stypendiów sportowych oraz 
nagród i wyróżnień przyznawanych 
przez Gminę Głubczyce za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie 
sportowym zmieniona Uchwałą Nr 
VIII/62/11 RM z dnia 30 marca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj. Op. z 2011 r. Nr 27, 
poz.348 i Nr 44, poz. 559) 

3 

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to 
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy 
na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

tak 

4 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. nie 

5 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą. 

nie 

Część 
E 

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane 
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych 

1 Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Dopełnienie obowiązków określonych 
w przepisach prawa oraz uzyskania danych 
niezbędnych do zawarcia umowy 
stypendialnej 

2 Opis kategorii osób, których dane dotyczą Mieszkańcy Gminy Głubczyce, osiągający 
wysokie wyniki sportowe 
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3 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych  

• nazwiska i imiona; 
• data urodzenia; 
• miejsce urodzenia; 
• adres zamieszkania;  
• osiągnięcia sportowe zawodnika; 
• nazwa klubu zrzeszającego zawodnika 

4 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. 
wrażliwych brak 

Część 
G Sposób zbierania oraz udostępniania danych 

1 Dane od osób są zbierane 
• od osób, których dotyczą; 
• z innych źródeł niż osoba, której dane 

dotyczą  

2 Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. nie 

3 Odbiorcy danych osobowych brak 

4 Dane są przekazywane do państw trzecich nie 
 


