KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób składających wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
1) Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą
przy ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, zwany dalej „Administratorem”. Obowiązki Administratora danych
osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu wykonuje Dyrektor MOPS;
b) może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, lub na adres e-mailowy: sekretariat@mops.radom.pl; Może
Pani/Pan skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez Administratora inspektora
ochrony danych pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom lub adres e-mailowy: iod@mops.radom.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przyznania
stypendium szkolnego na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915
z póżn. zm), a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonywania obowiązku prawnego, a także podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu Administratora tj. podmiot serwisujący programy księgowe u Administratora, podmiot
serwisujący i oddający w dzierżawę Administratorowi urządzenia wielofunkcyjne, podmiot świadczący na rzecz
Administratora usługę niszczenia dokumentacji spraw zakończonych dla których minął ustawowy okres
przechowywania ;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat i 6 miesięcy, licząc od 1 stycznia następnego
roku po ostatecznym załatwieniu sprawy;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskie);
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty b;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH i otrzymałem/am egzemplarz niniejszej klauzuli.

…...........................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

