KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w tutejszym Urzędzie jest Wójt
Gminy Limanowa z siedzibą w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600
Limanowa (tel. 18-33-72-252, e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl) w imieniu którego
zadanie realizuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej;
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo
kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@gminalimanowa.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja
procesu przyznania stypendium socjalnego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIX/183/2005 Rady Gminy Limanowa z dnia 26
kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Limanowa.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów
prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia
Wniosku.
10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich
profilowania.

........................................................
(podpis wnioskodawcy)

