
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki  

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

zawartych we wniosku o udzielenie stypendium: 

1) za bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) za szczególne osiągnięcia naukowe, 

3) za szczególne osiągnięcia sportowe. 

 

 

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

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Szczurowa, 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2, jest: Wójt Gminy Szczurowa,    nr  telefonu 

14 671 44 55. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Szczurowa, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, 

którym jest Pani Iwona Cygan – Opyt,  na adres poczty elektronicznej - email 

biuro@kancelariacygan.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania STYPENDIUM Wójta Gminy 

Szczurowa i na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody  ( art. 6 ust.1 lit.a RODO) 

4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5.  Posiada Pan/i prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy RODO; 

6. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia 

wskazanego celu przetwarzania;  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych poza podmiotami 

uprawnionymi do tego na podstawie przepisów prawa. 

8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną: 

 

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

mailto:biuro@kancelariacygan.pl


 


