INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
W ZWIĄZKU Z ROZPATRZENIEM WNIOSKU,PRZYZNANIEM I WYPŁATĄ
STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 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 1, w powiązaniu z art. 61 § 5 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego2 informujemy:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku, przyznaniem
i przekazaniem stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, z siedzibą
ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, gops@klembow.pl, jako jednostka upoważniona na podstawie
art. 90m ust. 2 Ustawy o systemie oświaty3 oraz § 4. ust. 3 Uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów4 przez Radę Gminy
Klembów jako właściwa do obsługi wniosków. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl;
2) dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz przekazania
stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków Administratora
wynikających z przepisów prawa oraz w odniesieniu do wniosku o zasiłek socjalny, w przypadku wskazania przez
wnioskodawcę szczególnych kategorii danych osobowych (w tym dotyczących zdrowia) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony
socjalnej na podstawie przepisów prawa, w powiązaniu z:
o
o
o

art. 90n ust. 4, a także odpowiednio art. 90d oraz art. 90e Ustawy o systemie oświaty;
art. 110 ust. 1 i 3 Ustawy o pomocy społecznej5;
Uchwały Rady Gminy Klembów w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów;
dodatkowo numer telefonu będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane
dotyczą;
3) uzyskanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przekazania stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego, brak ich
podania uniemożliwi wnioskowanie o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego;
4) przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
dane będą powierzone, na zasadach opisanych art. 28 RODO, Urzędowi Gminy w Klembowie w celu wykonania wypłaty
stypendium/zasiłku szkolnego w formie gotówkowej.
5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa6, w tym do
celów archiwizacji;
6) osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania; dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje prawo do
usunięcia danych oraz cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, za pośrednictwem GOPS w Klembowie;
7) osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.
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Rozporządzenie 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
04.05.2016) (dalej: RODO);
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Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.);
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Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327ze zm.);
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UCHWAŁA NR XVI.179.2020 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klembów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2020, poz.
6087);
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.);
6
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).

