Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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), informuję Panią/Pana, że w zakresie danych przetwarzanych
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest
odpowiednio: Wójt Gminy Drzycim.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy w Drzycimiu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora, tj. Urząd Gminy ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim bądź poprzez e-mail: ug@drzycim.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Wójt Gminy w Drzycimiu wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią Karolinę Daroń-Gorczyca,
z którą może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: daron@drzycim.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
- prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego
lub zasiłku szkolnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) celem
spełnienia wymogów prawnych oraz obsługi mieszkańca.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, do których należeć mogą:
podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty,
które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych
osobowych ( tzw. Podmioty przetwarzające).

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania i wobec przenoszenia danych, cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Drzycim. Przy czym
podanie danych jest:
- obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zwarcie umowy. Konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

ZAUTOMATYZOWANE
PRZETWARZANIE, W TYM
PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobową nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Wójt Gminy w Drzycimiu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania oraz wskazany w przepisach o archiwizacji.

…………………………………………………………………
( data i czytelny podpis )

