
W związku ze zmianą, z dniem 3 stycznia 2022 r., administratora danych osobowych następujących 

czynności przetwarzania: Przyznawanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, zawartych w 

rejestrze czynności przetwarzania (Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie, ul. 

Bolesława Chrobrego 4, 76-004 Sianów) podajemy informacje, w formie klauzuli informacyjnej, 

zgodnie z artykułem 14 RODO. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH W SPOSÓB INNY, NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ 

DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 

  

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów; 

2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: 

adebowski@sianow.pl; 

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji: Uchwały Nr XLII/292/2021 

Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25.11.2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Sianów, Umowy o udostępnieniu danych osobowych z dnia 03 stycznia 2022 r., zawartej 

pomiędzy Zespołem Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie oraz Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie w celu dopełnienia obowiązków określonych w 

przepisach prawa jak również umożliwienia kontynuacji prowadzenia spraw związanych z 

wydawaniem decyzji administracyjnych oraz wglądu w archiwum; 

4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią art. 6 ust. 1 

lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia w związku z art. 90 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) 

5 Administrator przetwarza Pani/Pana danych osobowych będące w bazie danych 

oprogramowania wspomagającego prowadzenie Stypendiów na licencji Zakładu 

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin 

następującej kategorii - wnioskodawcy w zakresie: w zakresie: nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL. 

6 Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem 

przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

7 Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu administratora; 

8 Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji; 

9 W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 

RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 

RODO); 

10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratora z naruszeniem przepisów prawa; 



11 Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał 

umowę o udostępnieniu danych osobowych, o której mowa w pkt 3; 

12 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do 

oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 


