
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1) (dalej RODO), informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie 

reprezentowana przez Burmistrza Kolonowskiego, Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. 

Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, NIP: 7561881013, numer telefonu: 77 4611 140, poczta 

elektroniczna: umig@kolonowskie.pl, 

2. Ustanowiono inspektora ochrony danych Barbarę Sośnicką, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-

110 Kolonowskie, kontakt: iod@kolonowskie.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie 

stypendium będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, czyli stosownie do art. 6 ust. 

1 lit. a RODO (złożenie wniosku o stypendium i podanie w nim danych tam określonych 

rozumiane będzie jako udzielenie zgody w sposób dorozumiany, poprzez przekazanie danych 

osobowych po uzyskaniu informacji dotyczącej przetwarzania danych przez organ, że ich 

podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium), a 

także w celach archiwalnych i wynikających z prawa podatkowego (stosownie do art. 6 ust. 1 

lit. c RODO). 

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 

przyznania stypendium i przekazania środków finansowych w przypadku przyznania 

stypendium. 

5. Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania  

będziemy korzystać przez czas niezbędny do jego realizacji oraz przez czas, w którym 

przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane, m.in. ze względów 

podatkowych i archiwalnych (stosownie do czasu określonego w JRWA). 

6. Do przeprowadzenia procedury przyznania stypendium wymagamy podania przez 

Panią/Pana danych wskazanych na formularzu wniosku – jeśli ich Pani/Pan nie poda, nie 

będzie możliwe przeprowadzenie procedury przyznania stypendium. Dodatkowo możemy 

prosić o inne dane, takie jak numer rachunku bankowego czy dane urzędu skarbowego, w 

którym się Pani/Pan rozlicza, które nie mają wpływu na przyznanie stypendium, ale jeżeli ich 

nie otrzymamy, nie będziemy mogli wykonać przelewu środków finansowych należnych z tego 

tytułu. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami 

prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator 

powierzył umową przetwarzanie danych. 

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania 

dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
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przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzane danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium.  

 


