
 
 
 

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO 

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. U. UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest                                   

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 1. 

2)  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  

dr Magdalena Kuszmider  

Kontakt email: magdalena@kuszmider.com.pl 

Kontakt listownie na adres MGOPS: ul. Grota Roweckiego 1; 98-355 Działoszyn 

Telefon:  607 770 718  

 

3) dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) są przetwarzane w celach 

               a) rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, 

               b) wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych  

             c) wydawanie decyzji administracyjnych przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na                    

 gruncie  RODO stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art.9 ust 2 lit. G tego rozporządzenia w związku z art. 90d 

 ustawy z dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),  

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) instytucje administracji samorządowej – Urząd Gminy w Kobielach Wielkich -  zgodnie z  

Uchwałą Nr XX/97/05 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Uchwałą Nr XXI/104/05 

Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania 

pomocy materialnej  o charakterze socjalnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/97/05 

Rady Gminy Kobiele Wielkie  z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy  materialnej 

o charakterze socjalnym, Uchwałą ………………………………zmian w Regulaminie udzielania 

pomocy  materialnej o charakterze socjalnym stanowiącym załącznik do uchwały 

………………….Rady . w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

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 przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa tj. 10 lat. 

7) uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,                

żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania                             

w  przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

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 szkolne nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji  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 szkolnego, dlatego 

informacje podawane w niniejszym wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może 

być przyznane.  W przypadku nie podania danych wniosek  nie będzie mógł być rozpatrzony, co będzie 

skutkowało brakiem możliwości wszczęcia postępowania i prowadzenia postępowania 

administracyjnego oraz                            pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych                             
z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym i zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 
informacyjnej 

 

          

 
 
 …....................................      …..................................................... 
  (data)          (podpis rodzica/prawnego  
         opiekuna lub pełnoletniego ucznia) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


