
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przyznawania stypendium
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Kierownik  Urzędu  Gminy  w
Wicku z siedzibą w Wicku przy ulicy Słupskiej 9, 84-352 Wicko;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wicku -
Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, poczta elektroniczna – iod@wicko.pl ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz lit. c
RODO w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium oraz prawidłową
realizację zadań wynikających z  przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz  w Uchwale Nr  XII/101/2019 Rady
Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 roku  w sprawie określenia  zasad i  trybu
przyznawania  nagród , wyróżnień i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej.

4. Pani/  Pana  dane  osobowe  możemy  udostępniać  podmiotom  upoważnionym  na
podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  teren  UE  /Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

6. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w
jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i  kwalifikację
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

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 w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli  przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

9. podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym.  Osoba,
której  dane  dotyczą  jest  zobowiązana do ich  podania.  Inne dane  osobowe podane
przez Panią/Pana, które nie są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, są
podawane  dobrowolnie,  brak  ich  podania  skutkować  może  ograniczeniem  form
komunikacji.


