
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

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. Dane osobowe przetwarzane są:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – to jest na podstawie zgody, której dane dotyczą,
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania zadań realizowanych w interesie
publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9
ust. 1 RODO przetwarzane są:
1) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – to jest na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą
2)  na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  b)  RODO – do wypełnienia  obowiązków i  wykonywania
szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i
ochrony socjalnej.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie
stypendium  szkolnego  lub  zasiłku  szkolnego  i  wydania  w  tej  sprawie  właściwej  decyzji
administracyjnej.

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o
systemie  oświaty  oraz  ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania
administracyjnego.

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

8. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

9. W odniesieniu do  Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.

10. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo do cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

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

12. Podanie  przez   Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym. Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Dane dodatkowe są dobrowolne, ale niezbędne w celu
skutecznego  komunikowania  się  w  celu  uzyskania  koniecznych  dodatkowych  informacji  w
sprawie przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów.
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