1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego (telefon kontaktowy) przez Wójta Gminy Koczała i Urząd Gminy Koczała w celu rozpatrzenia
wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę pisemną na adres:
Urząd Gminy Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała, mailowo na adres koczala@koczala.pl lub na adres
skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2982gwgcer/skrytka, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednak bez jej wyrażenia może być
utrudnione rozpatrywanie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

……………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………….
(czytelny podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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), dalej:
RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koczała, adres: ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty
elektronicznej: iod@koczala.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzanie tych danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały
Nr XXV/158/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym da uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w celu rozpatrzenia
wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub
organom uprawnionym do uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane tj. do
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed
cofnięciem zgody na ich przetwarzanie;
d) praw żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych;
g) prawo do przenoszenia danych – pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 20 RODO;
h) prawo sprzeciwu – pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 21 RODO.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium szkolnego, dlatego informacje zawarte we
wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może być przyznane.

