
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

dla których administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi 

podczas procedury przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – 

zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy  Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@opsgoldap.com.pl. 

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu przeprowadzenia procedury przyznawania stypendium 

szkolnego.  

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Szczegółowe cele 

przetwarzania danych (przeprowadzenie procedury przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) 

zostały wskazane w następujących przepisach: 

a) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) Dane osobowe zostaną udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.). 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 

Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; 

- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

- wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Zostałem ustnie poinformowany/a o zasadach przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

 

 

………………………………………………. 

podpis osoby, która zapoznała się z informacją 


