
Klauzula informacyjna do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w 

nauce lub nagrody Wójta Gminy Chełmiec: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu, 

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec; 

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Zespole Edukacji w Chełmcu jest pracownik 

zespołu, iodgze@chelmiec.pl, tel. 18 548 02 26; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie  stypendium za wyniki w nauce lub nagrody Wójta Gminy 

Chełmiec złożonego zgodnie z Uchwały Nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 

kwietnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Chełmiec oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i 

korzystania z niego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków, Wójt 

Gminy Chełmiec; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu 

dla którego zostały zebrane oraz przez okres wskazany przepisami prawa zgodnie z ustawą z 

dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także na podstawie 

Zarządzenia w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w GZE w 

Chełmcu; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed 

jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy 

gze@chelmiec.pl; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium 

za wyniki w nauce lub nagrody Wójta Gminy Chełmiec złożonego zgodnie z Uchwały Nr 

XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: przyjęcia 

Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec 

oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 


