
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.Urz. UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:  
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Zaniemyślu ul. Średzka 9,       
63-020 Zaniemyśl, reprezentowany przez Wójta Gminy;  
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych - Ryszardem Kujawskim, email: odo24@wp.pl; 
3) dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu 
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, przy czym podstawę przetwarzania danych 
osobowych na gruncie RODO stanowią art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia 
w związku z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);  
4) odbiorcą danych osobowych mogą być:  
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;              
b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej             
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;  
c) szkoła, Gminna Komisja Stypendialna (w Zaniemyślu), Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
Oświaty w Zaniemyślu przekształcony aktualnie w Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu - 
zgodnie z uchwałą Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012 r  
d) banki realizujące wypłatę stypendium;  
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;  
6) dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku będą przechowywane przez okres wypłaty 
stypendium oraz 5 lat po zakończeniu tego okresu. 
7) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania     
w przypadkach określonych w art. 18 RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano            
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody                         
na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej        
na adres korespondencyjny administratora (pkt 1 klauzuli);  
8) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, 
którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom 
tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia 
warunków określonych z art. 20 RODO;  
9) przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza,    
że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie 
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;  
10) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest 
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;  
11) podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak        
art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium, dlatego 
informacje podawane w niniejszym wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może 
być przyznane – bez nich nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku. 
 


