
KLAUZULA INFORMACYJNA 
– stypendia szkolne 

 
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
 
1.  Administratorem ucznia i jego rodziców ( opiekunów prawnych) danych osobowych jest Gmina Liniewo,  
     ul.  Dworcowa 3, 83-420 Liniewo,  tel.  58 687 85 20 
 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych           
pod adresem e-mail: iod@liniewo.pl  

3.  Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie stypendium szkolnego, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią 
art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia  

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:  
  a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 
  b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów   
      powierzenia przetwarzania danych; 
  c) szkoła, komisja stypendialna - odpowiednio w zależności od tego, który z tych podmiotów jest zaangażowany w  

sprawę przyznawania stypendium zgodnie z Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Liniewo z dnia 23 marca 2017 
r. zmienionej Uchwałą nr XXXVII/321/2018 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 czerwca 2018r, w sprawie zasad 
udzielania i przyznawania stypendium Wójta Gminy dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Liniewo; 

  d) banki realizujące wypłatę stypendium;  
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 7.  Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO; 

8.  Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja 
uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do 
przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;  

9.  Przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego 
rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;  

10.  Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do 
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 11.  Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak art. 90d ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium, dlatego informacje podawane w niniejszym wniosku są 
niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może być przyznane – bez nich nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………..……… 
 (czytelny podpis ucznia powyżej 16 lat, 

 rodziców lub opiekunów prawnych) 


