OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M.
Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, tel. 52 692 20 32 adres email: urzad@cedry-wielkie.pl;
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Stypendium Wójta.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy i rozporządzenia: art. 18
ust.2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713),
art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U z 2019
roku, poz.1481, 2197, 1818)
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie
wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wynikające
z przepisów prawa, np. w celu ułatwienia kontaktu, podjęcia decyzji itp. przy rozpatrywaniu wniosku.
W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż
wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania,
6.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z przyznania i wypłacenia stypendium a
następnie zgodnie z przepisami Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki; W przypadku wyrażonej przez
Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa,
Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania;
7.Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o
czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
8.Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),
9.Państwa dane będą przekazywane w celu rozpatrzenia wniosku do Urzędu Gminy w Cedrach
Wielkich oraz mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy
powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto ujawnione upoważnionym
przez Administratora osobom, także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
10.Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, na podstawie przepisów prawa jest obowiązkowe.
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Wójta.
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia
umowy, czyli realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3,
11.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
•prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
•prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
•w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
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(podpis Wnioskodawcy)

