
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH: 

„Przyznawanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym” 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu  

    z siedzibą w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie  

    danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO)1 oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu  

    realizacji ustawowych zadań gminy i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie  

    przepisów prawa.  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 

   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów  

        władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

   b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z gminą Bolesławiec lub Gminnym Zakładem Obsługi  

        Szkół w Bolesławcu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor Gminnego Zakładu  

        Obsługi Szkół w Bolesławcu. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie  

    z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  

    jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów, licząc  

    okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania administracyjnego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  

    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do  

    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  

    podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  

    Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

    27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich  

    podania zgodnie z treścią wniosku i wymogami prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  

    odmowa realizacji wnioskowanej czynności. 

 

Bolesławiec, dnia …………………………………………  …………………………………………………….. 
        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swob odnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz.U..UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) 


