Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO
RODO - 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm. )
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska (plac Wolności1, 68-300
Lubsko . telefon kontaktowy :68 457 6108).

dane kontaktowe
inspektora
ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl , tel. 603061746 lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
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Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z wykonywaniem zadań
realizowanych w interesie publicznym, sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu
przeprowadzenia postępowania o przyznanie stypendium szkolnego.
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody, która dotyczy danych kontaktowych tj. nr telefonu w
celu usprawnienia komunikacji między nami.
W przypadku nienależnie pobranego stypendium szkolnego dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i
zastosowania środków przymusu służących doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia
wykonania obowiązków spoczywających na wierzycielach.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania, przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego
typu działań, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, urzędom skarbowym. Przetwarzanie
Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom
obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony
jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak
konserwacja, naprawa.
Podanie danych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. Podanie danych na
podstawie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji wniosku.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych (a także danych osób nad którymi sprawowana jest opieka)
oraz otrzymania ich kopii, ,
- sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
- ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/ Pan także prawo do
usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w
dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje
usunięciem danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych

