Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, informujemy że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem email: iod@mopspruszczgdanski.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dane będą udostępniane podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub
podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia
złożenia oświadczenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora
dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Nie przewiduje się
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych we wniosku jest wymogiem ustawowym. Ich nie przekazanie
spowoduje brak możliwości realizacji zadań ciążących na Administratorze, tj. brak możliwości
rozpatrzenia wniosku. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22)
531 03 00.

