
KLAUZULA INFORMACYJNA  
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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), zwanego dalej RODO, informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana i Państwa dzieci danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Lubotyń, z którym 

można się skontaktować poprzez  adres email: wojt@lubotyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 29 644 64 22, e-mail: iod@lubotyn.pl  

3. Pani/Pana i Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku  o przyznanie 

stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego i wydania w tej sprawie właściwej decyzji administracyjnej na 

podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo jej cofnięcia 

w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

5. Odbiorcami Pani/Pana i Państwa dzieci danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na mocy 

przepisów prawa.  

6. Pozyskane Pani/Pana i Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

7. Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do podanych danych, w tym uzyskania ich kopii;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;  

c. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych;  

d. prawo do przenoszenia podanych danych.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana i 

Państwa dzieci danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości 

realizacji wniosku.  

10 W odniesieniu do Pani/Pana i Państwa dzieci danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

  

  

  

       Stary Lubotyń,…………………………      ………………………………………………..  
       (data)              (czytelny podpis)  

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich i mojego dziecka danych osobowych przez 

administratora danych Wójta Gminy Stary Lubotyń w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym tzn. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.  

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

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz o prawach osoby, której dane dotyczą do: dostępu do danych osobowych,  w tym uzyskania 

kopii tych danych; sprostowania (poprawiania) danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych.  

4. Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.  

  

  
    Stary Lubotyń,…………………………      …………………………………………….  
       (data)              (czytelny podpis)  
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