
Klauzula  informacyjna 

 

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. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gizałki z siedzibą w Gizałkach,                              

ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, 

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego 

lub zasiłku szkolnego, na podstawie art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwały nr 

XI/46/2015 Rady Gminy Gizałki  z dnia 21.10.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. c) Rozporządzenia. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 

 podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Urzędu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

wydanie decyzji o przyznanaiu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,                

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie.  

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych.  

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 90n ustawy z dnia                        

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). Jest Pan/Pani zobowiązana do 

ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku 

o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wrażliwych dotyczących niepełnosprawności przez 

administratora danych  Wójta Gminy Gizałki, w celu przyznania lub odmowy przyznania stypendium szkolnego 

lub zasiłku szkolnego. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

………………………………………. 

                      ( Data i podpis ) 
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