
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Gminy  w  Sokolnikach,

reprezentowany  przez  Wójta  Gminy  Sokolniki,  ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  1,
 98-420 Sokolniki, tel. 627845159, email: ug@sokolniki.pl.

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach jest Sławomir Mazur,
tel. 727931623, email: iod@sokolniki.

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procedury
rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  stypendium  edukacyjnego  złożonego  zgodnie  
z uchwałą Nr XXII/135/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym
stypendia  dla  uzdolnionych  uczniów oraz  trybu  postępowania  w  tych  sprawach oraz
przyznania tego stypendium i korzystania z niego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa.

5) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6) Pani/Pana  dane  osobowe będą przechowywane  przez  okres  niezbędny  do załatwienia
sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych  z  przeprowadzeniem  procedury  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie
stypendium edukacyjnego złożonego zgodnie z uchwałą Nr  XXII/135/20 Rady Gminy
Sokolniki z dnia 29 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy  dzieciom  i  młodzieży  pobierającej  naukę  w  szkołach  prowadzonych  przez
Gminę  Sokolniki,  formy  i  zakresu  tej  pomocy,  w  tym  stypendia  dla  uzdolnionych
uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach oraz ewentualnego przyznania tego
stypendium i korzystania z niego.

10) Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany,  w tym również  
w formie profilowania.


