Klauzula informacyjna
dotycząca przyznania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze
socjalnym- zasiłku szkolnego.
Burmistrz Wasilkowa informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem Państwa danych
osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Burmistrz Wasilkowa z siedzibą przy ul. Białostockiej
7, 16-010 Wasilków, NIP: 966 210 43 41, tel.: 85 7185 400.
1.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: iod@wasilkow.pl lub
dzwoniąc pod numer: 85 7185400 w 025.
2.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego.
3.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z póź. zm.), Uchwały nr XXII/151/16 Rady
Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Wasilków (Dz.Urz. Woj. Podl. Z 2016.2720) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
4.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5.
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6.
Podane przez Pana/Panią dane nie będą profilowane ani przetwarzane automatycznie.
7.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z klasyfikacją JRWA.
8.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.
1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wasilkowa z siedzibą przy ul.
Białostockiej 7, 16-010 Wasilków moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym-zasiłku szkolnego.
2.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
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