Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych –
przyznanie stypendium dla ucznia/słuchacza
1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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) (zwanym dalej RODO) informuję, że Administratorem danych
osobowych osób ubiegających się o stypendium szkolne jest Wójt Gminy Kozłowo,
ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu złożenia i rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy materialnej na zasadach określonych w Uchwale
Nr XXI/140/2005 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Kozłowo oraz ustawy o systemie oświaty.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Mogą się Państwo z nim
kontaktować w sprawie swoich danych na adres e-mail: iod.ug@kozlowo.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo,
z dopiskiem IOD.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dane
dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b w związku z realizacją obowiązków
nałożonych na Administratora przepisami ustawy o systemie oświaty, a także ww.
Uchwały Rady Gminy Kozłowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłowo.
5. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Państwa
wniosku, co w konsekwencji będzie oznaczało brak możliwości otrzymania pomocy
materialnej (stypendium szkolnego) przez ucznia/słuchacza.
6. Podanie numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy oraz nr rachunku bankowego na
który może zostać przekazane stypendium szkolne jest dobrowolne i
będzie
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za Państwa zgodą. Podanie
tych danych we wniosku traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Nr telefonu wykorzystywany będzie w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie
złożonego wniosku telefonicznie.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Dane w Urzędzie Gminy będą przechowywane przez czas korzystania z pomocy przez
ucznia/słuchacza z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
9. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane, właściwym szkołom pośredniczącym w
realizacji wniosku oraz podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora, takim
jak dostawcy oprogramowania lub banki w celu realizacji wypłat.
10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub
usunięcia w zakresie nr telefonu lub nr konta bankowego.
11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa
danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie
z przepisami RODO.

