KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Obsługi Finansowej w Czersku
ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Mateusz Zarychta.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres:
e-mail : biuro@epomerania.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do:
stypendium szkolnego, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa
np. wnioski wraz z załącznikami, decyzje, faktury tj. 5 lat.
5) Dane są udostępniane lub pozyskiwane od innych instytucji
(tj. Urząd Miejski w Czersku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku,
szkoła, do której uczęszcza uczeń)
w celu prawidłowego realizowania ww. ustaw.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W sytuacji niepodania danych, realizacja wnioskowanych świadczeń będzie niemożliwa.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Zapoznałem (-am)się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania
danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich przetwarzania.

….............................................
(data, podpis)

