KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO1 informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy
Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres e-mail: IOD@ugk.pl lub korespondencyjnie na podany powyżej adres.
3. Podane we wniosku i w toku postępowania dane będą przetwarzane:

w celu przyznania lub odmowy przyznania stypendium naukowego za bardzo dobre wyniki w nauce
lub naukowego za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach lub artystycznego, na podstawie
Uchwały Nr VI/80/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce oraz Uchwały Nr
XXXVII/705/18 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr
VI/80/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
przez okres niezbędny do wykonania czynności;
 a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z
rozporządzenia.
4. Obowiązek podania danych przez wnioskodawcę wynika z uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego
uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy
Kobierzyce, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania wniosku o
przyznanie stypendium, ewentualnie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, chyba że we wniosku
brakować będzie adresu Wnioskodawcy.
5. Dane osób podane we wniosku lub w toku postępowania (np. rodzica, opiekuna prawnego, ucznia,
nauczyciela) pozyskaliśmy od wnioskodawcy.
6. Ma Pani/ Pan prawo do:
 dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
 żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO;
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub
o kryteriach ustalania tego okresu;
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
7. Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą
przetwarzania danych, ani przenoszenia danych osobowych.
8. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym
podmiotom, z którymi współpracujemy:
 podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych
czynności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną;
 innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską,
 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją
i poinformuję o jej treści osoby, których dane podałam/-em we wniosku lub w toku postępowania
…………………………………………………….
(data i podpis)

RODO - Rozporządzenie 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).
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