
KLAUZULA INFORMACYJNA  

W celu realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, który 

zadania realizuje przy pomocy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 

Sędziszów Małopolski, tel. 17 745 36 12, adres e-mail: um@sedziszow-mlp.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest adw. Jakub Curzytek, kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresu e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl, tel.: 692 616 480. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 9 ust. 2 

lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  w celu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy oraz w celu 

ułatwienia kontaktu poprzez nr tel. w sprawie związanej z przyznaniem stypendium szkolnego /zasiłku 

szkolnego..  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na zlecenie administratora przetwarzają dane 

osobowe np. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolski, realizujące 

czynności związane z obsługą wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego /zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi administratora. 

6. Posiada Pan/Pan: 

• prawo żądania dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do sprostowania danych, 

• prawo do usunięcia danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania, 

• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

• prawo do przenoszenia danych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody w sposób 

zautomatyzowany. 

Powyższe prawa przysługują w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z RODO. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań gminy w związku  

z koniecznością świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpoznania wniosku i przyznania świadczenia. Podanie danych kontaktowych w postaci nr 

tel. jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt w sprawie związanej z przyznaniem stypendium szkolnego 

/zasiłku szkolnego. 

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją: 
 

 

…………………………………               …................................................................... 
(Miejscowość, data)    (Czytelny podpis wnioskodawcy: rodziców ucznia/ opiekunów 

prawnych/pełnoletniego ucznia/dyrektora) 

 


