Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Burmistrz Kołaczyc

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
1.
listownie: ul. Rynek 1; 38-213 Kołaczyce
2.
telefonicznie tel. 13 44 602 21;
3.
poprzez adres e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@kolaczyce.itl.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

Rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (numer telefonu, adres e-mail)
lit. c (pozostałe dane), art. 9 ust. 2 lit. g (RODO) w związku z art. 90b – 90 d ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty.

ODBIORCY DANYCH

Dane nie będą udostępniane

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w związku przyznaniem stypendium szkolnego będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z
kategorią archiwalną B5

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwu, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO,

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWAN
YM PODEJMOWANIU
DEZYCJI

Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku złożenia wniosku przez dyrektora szkoły źródłem pochodzenia danych osobowych jest szkoła do której uczęszcza uczeń.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest
administracyjnego.
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