Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe wnioskodawcy i dane kandydata do
przyznania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom Gminy Siechnice.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych: Administratorem danych jest Burmistrz Siechnic. Adres do
korespondencji: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres
e-mail: huczynski.wojtek@gmail.com, telefon: +48 604 907 222 ; lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania: Rozpatrzenie wniosku i wypłata stypendium
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy:
Będziemy przetwarzać następujące kategorie:
• w zakresie danych wnioskodawcy:
imię i nazwisko
dane do kontaktu tj. numer telefonu, adres a-mail
numer rachunku bankowego
• w zakresie danych kandydata do przyznania stypendium:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail
data urodzenia
nazwa, adres szkoły i klasa
numer rachunku bankowego
V. Odbiorcy danych
Dane osobowe wnioskodawcy i dane kandydata do przyznania stypendium możemy udostępniać
następującym kategoriom podmiotów: nie dotyczy
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych osobowych wnioskodawcy i danych kandydata do przyznania stypendium
poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
Dane osobowe wnioskodawcy i dane kandydata do przyznania stypendium pozyskane w celu
rozpatrzenia wniosku i wypłaty stypendium przechowujemy przez okres wskazany w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt organów gmin i związków międzygminnych.
VIII. Prawa wnioskodawcy oraz kandydata do przyznania stypendium:
Wnioskodawcy oraz kandydatowi do przyznania stypendium przysługuje :
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli zdaniem wnioskodawcy oraz kandydata do przyznania stypendium nie ma podstaw do
tego, abyśmy przetwarzali dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Wnioskodawca oraz kandydat do przyznania stypendium może zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych działań, jeżeli zdaniem wnioskodawcy oraz kandydata do przyznania
stypendium mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą
Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
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roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania
danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Wnioskodawca oraz kandydat do przyznania stypendium ma prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Wnioskodawca oraz kandydat do przyznania
stypendium ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy
przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać
nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach,
chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne
wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Wnioskodawca oraz kandydat do przyznania stypendium ma prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono
na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć
w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wnioskodawca oraz kandydat do przyznania stypendium w każdej chwili ma prawo cofnąć
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa proszę skierować żądanie pod adres
e-mail: huczynski.wojtek@gmail.com zadzwonić pod numer: +48 604 907 222 . Proszę pamiętać, że
przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że „Ty to Ty”, czyli odpowiednio
Państwa zidentyfikować.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez wnioskodawcę oraz kandydata do przyznanie stypendium danych jest:
• warunkiem rozpatrzenia wniosku i wypłaty stypendium
Jeżeli wnioskodawca oraz kandydat do przyznania stypendium nie poda danych:
• wniosek nie zostanie rozpatrzony
X. Informacja o źródle danych: nie dotyczy

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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