
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

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 i Państwa dziecka danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego reprezentowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana 

Kochanowskiego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, 

adres ul. Nowa 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 95 7364597 e – mail: sp9@edu.gorzow.pl. 

2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka,  

a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych: 

a) listownie: ul. Sikorskiego 3-4; 

b) telefonicznie: 95 7 355 563; 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl 

3. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku  

o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego i wydania w tej sprawie właściwej 

decyzji administracyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 t.j.) oraz ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.). 

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu 

prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Odbiorcami Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

upoważnione na mocy przepisów prawa. 

6. Pozyskane Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane zgodnie  

z przepisami prawa przez okres pięciu lat. 

7. Posiada Pani/Pan:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych, 

c) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych, 

d) prawo do przenoszenia podanych danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem 

możliwości realizacji wniosku. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

Gorzów Wielkopolski,……………………………   ……………………………………….. 
    (data)       (czytelny podpis) 


