
KLAUZULA INFORMACYJNA – STYPENDIUM EDUKACYJNE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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)(zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Biuro  Obsługi  Szkół  w  Starej  Kiszewie  z
siedzibą przy ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – m.zolnowska@starakiszewa.pl
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procedury  rozpatrzenia

wniosku  o  przyznanie  stypendium  edukacyjnego  złożonego  zgodnie  z  Uchwałą  Nr
XLIV/258/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia  22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
przyznawania stypendium edukacyjnego Gminy Stara Kiszewa, oraz ewentualnego przyznania tego
stypendium i korzystania z niego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo :
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób    
       przetwarzane,
    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest   
       podstawą  przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  
       przepisów prawa, 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) przenoszenia danych, 
f) wniesienia sprzeciwu, 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) , którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

8. Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z  przeprowadzeniem  procedury  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  stypendium  edukacyjnego
złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia  22 sierpnia
2018 r., oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego.
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