
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że: 

� Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa; e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl, tel/fax: 17 

2271 133 / 17 2271 487 

� Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 

poprzez email: iod@mgops.kolbuszowa.pl, pisemnie na adres Administratora lub osobiście w siedzibie 

Administratora. 

� Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

� Dane przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania stypendium szkolnego 

uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, a w przypadku przyznania takiego 

świadczenia w celu jego realizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty oraz art. 6 ust. 1 lit a, c i art. 9 ust. 2 lit a, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., 

� Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

� Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym 

rzeczowym wykazem akt dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy 

dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

� Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa, 

niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odmową przyznania stypendium szkolnego. 

� W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

ani profilowania. 

� Administrator nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

 


