
Klauzula informacyjna 

(dla rodziców ucznia) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych jest: Burmistrz 

Miasta i Gminy Morawica z siedzibą  w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 

Morawica; 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy jest Pan 

Marcin Dziewięcki (e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl, tel. 41 311 46 92 wew. 

202); 

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. 

4. Odbiorcami Pani/Pana i Państwa dziecka danych osobowych mogą być wyłącznie 

podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.   

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka. 

6. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane zgodnie z 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Państwa 

dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Państwa dziecka dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie 

podanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku. 

11. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych w nim zawartych.  

 

 

                                                                      ……………………………………………………………………….. 
                                                                          podpis rodziców ucznia  



Klauzula informacyjna 

(dla ucznia pełnoletniego) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy 

Morawica z siedzibą  w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica; 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy jest Pan 

Marcin Dziewięcki (e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl, tel. 41 311 46 92 wew. 

202); 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego i wydania w tej sprawie 

właściwej decyzji administracyjnej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione na mocy przepisów prawa.   

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie 

podanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku. 

11. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych w nim zawartych.  

 

 

 

 
 


