STYPENDIA
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy al. Monte Cassino 2
w Koszalinie, adres e-mail: sekretariat@mopr.koszalin.pl, tel. 94 316 03 00.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1
lit. a) i c) RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art.
90n)
w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy poprzez
udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta Koszalina.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie
danych osobowych wymienionych w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest
obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Koszalinie:
- adres korespondencyjny:
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin
- adres e-mail:
iod@mopr.koszalin.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu
wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
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Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi
następującym grupom odbiorców danych:
administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury, ZUS,KRUS, komornicy sądowi, urzędy
skarbowe, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, zakłady karne oraz operator pocztowy, podmiot
realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną:
…………………………………………………………………..………………….…….
(data, podpis)

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 Twoich następujących danych osobowych: numeru
PESEL ucznia i wnioskodawcy, daty urodzenia ucznia, informacji o sytuacji szkolnej ucznia, nr
konta bankowego wnioskodawcy, nr telefonu kontaktowego wnioskodawcy, miejsca
zamieszkania wnioskodawcy w celu postępowania w sprawie realizacji zadań
wynikających z w/w ustawy poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina?
 TAK

 NIE
Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………………………..………………….…….
(data, podpis)
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