
……………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
……………………………… 
(adres zamieszkania) 

 
……………………………… 
 
 

Klauzula informacyjna na podstawie RODO 
 

Na podstawie 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) 

 
informujemy, że: 
 

1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Gmina 
Tłuszcz – Centrum Usług Wspólnych w Tłuszczu, ul.Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 
ochrony danych pod adresem: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 

3) dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu 
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, przy czym podstawę przetwarzania 
danych osobowych na gruncie RODO stanowią art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego 
rozporządzenia w związku z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1327); 

4) dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na 
podstawie przepisów prawa, szkoła, do której uczęszcza uczeń oraz banki realizujące wypłatę 
stypendium; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej; 

6) dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji obowiązków wynikających  z przepisów prawa, w tym do celów 
archiwizacji; 

7) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych; 

8) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest 
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

9) podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak art. 
90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium szkolnego, 
dlatego informacje podawane w niniejszym wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy 
stypendium może być przyznane – bez nich nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku. 

 

 

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

mailto:iod.tluszcz@edukompetencje.pl

