
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH  

do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

Realizując  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR   DANYCH   OSOBOWYCH
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we Wręczycy
Wielkiej, z którym można się kontaktować:
 listownie pisząc na adres: ul Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,
 telefonicznie pod numerem 34 319 24 66
 pisząc na adres email gops@gopswreczycawielka.pl
 poprzez elektroniczną skrytkę ePUAP: /gopswreczycaw/skrytka 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach  związanych  z  ochroną  danych osobowych  należy  kontaktować  się  z Inspektorem Ochrony
Danych pisząc na adres Administratora, pisząc na adres email iod@gopswreczycawielka.pl.
3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przyznania  bądź  odmowy  przyznania  stypendium
szkolnego lub zasiłku szkolnego, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Uchwały nr XXV/241/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) 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) 
4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  lub  podmiotom,  które  na  podstawie  zawartych  z
Administratorem umów, realizują obsługę:
 techniczną  i  serwisową  systemu  informatycznego  Gminnego  Ośrodka  Pomocy   Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej,
 archiwizacji dokumentacji,
 hostingu poczty elektronicznej,
 bankową.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z postępowaniem dotyczącym ustalenia
prawa  do  stypendium szkolnego i/lub  zasiłku  szkolnego,  a  następnie  będą  przechowywane  przez  okres
zgodny  z  kategorią  archiwalną  w  oparciu  o  Ustawę  z  dnia  14  lipca  1983r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do treści swoich danych, oraz uzyskania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą  w Warszawie  przy  ul.  Stawki  2,  w przypadku gdy przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 90n ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  stypendium
szkolnego lub zasiłku szkolnego. 


