
 

 

 

-KLAUZULA  INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 

W SPRAWACH PRZYZNANIA STYPENDIÓW / ZASIŁKÓW SZKOLNYCH 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na administratorze danych osobowych,  

w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie 

stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego, uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we Wniosku jest: Ośrodek Pomocy Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy, adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa  

tel. 22 568-91-01. 

2. W Ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@opsbielany.waw.pl  lub pisząc na adres korespondencyjny Ośrodka, podany 

w punkcie 1.  

3. Dane osobowe zawarte we Wniosku przetwarzane są w celu wypełnienia przez Ośrodek 

obowiązków prawnych wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały nr 

XXXIV/1033/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy i przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b 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 

tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”. Dane osobowe w zakresie numeru 

telefonu i adresu email są przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 

lit. a RODO.  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisu prawa organy 

władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym kontrolne i sprawujące nadzór, 

inne organy ds. pomocy społecznej i systemu oświaty, podmioty, którym Ośrodek zleca usługi 

(przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem) oraz 

inne uprawnione podmioty. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji spraw z zakresu ustawy  

o systemie oświaty, a następnie będą archiwizowane przez okres archiwizacji, zgodnie z ustawą  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do treści swoich danych,  

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) na podstawie art. 17 RODO – prawo do żądania usunięcia danych – jeżeli podstawą 

przetwarzania danych jest zgoda, 

d) na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 



 

 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 

f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (numer telefonu, adres 

email), przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania 

dokonaną przed wycofaniem zgody.  

7. Informujemy, że podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych może być odmowa przyznania świadczenia w formie stypendium szkolnego/zasiłku 

szkolnego. Podanie danych w zakresie numeru telefonu/adresu email jest dobrowolne i ma na 

celu ułatwienie kontaktu. Niepodanie tych danych nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia 

Wniosku. 

8. Dane osobowe zawarte we Wniosku nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka). 

 


