
                                                                                                                    
 

Informacje o przetwarzaniu danych   

 

 Na podstawie art. 13 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: 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Urząd Gminy w Słupnie,  

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, e-mail: ug@slupno.eu. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych (IOD) Urząd Gminy Słupno ul. Miszewska 8A, 09-472 

Słupno e-mail: iod.gmina@slupno.eu 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań UG na podstawie art. 6 

RODO. 

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa. 

5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane będą przekazane do Centrum Usług Wspólnych w Słupnie w celu wypłaty  

i rozliczeń stypendiów. 

7. Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań UG i CUW na podstawie 

art. 6 RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej. 

8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach 

RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

10. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w 

celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego i 

jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z 

przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi 

realizacje umowy. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i znam przysługujące mi 

prawa dotyczące przetwarzania moich danych osobowych 
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                       Data i podpis wnioskodawcy 
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