
                                                  
 

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

    W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. 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) (dalej RODO) oraz stosownie do art. 13 ust. 1 i 2  tego 

Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Wójta Gminy Nędza.  
 

    

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie udzielania stypendium 

Wójta Gminy Nędza  jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza. 

2. Wójt Gminy Nędza wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@nedza.pl lub pod numerem tel. 32 66 

60 486, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. 

w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie stypendium Wójta Gminy Nędza.   

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w wyżej 

określonym celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku i uniemożliwi udzielenie stypendium. Podanie 

danych osobowych wynika  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione 

na podstawie przepisów prawa. Mogą być udostępnione w szczególności Urzędowi 

Gminy w Nędzy, Przewodniczącemu Komisji powołanej przez Wójta Gminy Nędza , 

a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane  przez czas niezbędny do czasu zakończenia 

procedury związanej z udzieleniem stypendium, zaś po tym okresie archiwizowane i 

przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych ( Dz. U. z 2011 r., poz. 67 )  tak długo jak nakazują przepisy. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 

przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z 

prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. 
 

 

     

      

 


