Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty )

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 oraz dane ucznia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru wniosków
stypendialnych i ich oceny, a w przypadku otrzymania stypendium również w celu realizacji Gminnego
Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce, a także promocji uzdolnionych
uczniów poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości nagrody, imieniu i nazwisku
laureata.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz Uchwały Nr XLIII/246/2018 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze;
komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom
organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach
badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną
poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych,
pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w związku przyznaniem stypendium motywacyjnego będą przetwarzane przez okres 5 lat

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, oraz
usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Źródłem informacji o Pani/ Pana danych osobowych jest szkoła do której uczęszcza dziecko.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w celu realizacji Gminnego Programu Wspierania
Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce.

