KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Mycielin reprezentowany
przez Wójta Gminy Mycielin, z siedzibą w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425,
e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium i/lub nagrody
bądź nagrody specjalnej Wójta Gminy Mycielin dzieciom i młodzieży pobierającej naukę
na terenie Gminy Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania w zakresie wskazanym
w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz uchwały
Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 marca 2020r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę
na terenie Gminy Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy,
w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
zmienionej Uchwałą Nr XIX/177/2021 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2021r.
oraz Uchwałą Nr XXXI/205/2021 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2021r.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów
jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do stypendium/nagrody/nagrody specjalnej.
Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adresu
e-mail).
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem,
że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Administrator/Podmiot przetwarzający;
b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie
art. 21RODO);
e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzasadnione jest,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.
8. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom
przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie
lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
……………………………………..

