
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyznania stypendium szkolnego –
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2
lit. b 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 „RODO”), informuje się:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Psary.
2. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Psary – przetwarza Pani/Pana dane osobowe

na podstawie obowiązujących przepisów prawa . 
3.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Psarach: 42-512 Psary,

 ul. Malinowicka 4; e-mail: iod@psary.pl 
      4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu przyznawania, na podstawie art. 90n 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolnego dla uprawnionych uczniów. 
5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych mogą być szkoły prowadzone przez Gminę Psary  oraz  Ośrodek Pomocy
Społecznej w związku z przyznawaniem świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia
 rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia
wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia
przeprowadzenia procedury przyznania pomocy materialnej uprawnionemu uczniowi.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
 powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
    następujące  uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w

przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych  Pani/Pana  danych
osobowych narusza przepisy RODO,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz

nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich. 
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