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Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium 

dla uczniów i studentów z Gminy Lubin

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE  (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  (Dz.Urz.  UE L 119/1 z  4.5.2016 r.,
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie:

 swoich danych osobowych* i danych osobowych mojego dziecka*

zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa  
do przyznania i wypłacenia stypendium Wójta Gminy Lubin.

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

.……………………………………… ………………………………………..
(miejscowość, data)                      (podpis wnioskodawcy)

*  niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest  Gmina
Lubin z siedzibą w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin; 

 Wójt  Gminy  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  osobowych,  z  którym  można
skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@ug.lubin.pl ;

 dane osobowe przetwarzane  będą na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO w celu
przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  ustalenia  prawa  do  przyznania
i wypłacenia stypendium Wójta Gminy Lubin  dla uczniów lub studentów z Gminy
Lubin, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/464/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia
2002 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy
Lubin,  zmienioną  uchwałami  Nr  X/38/2003  z  dnia  12  czerwca  2003  r.,  Nr
XXV/137/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. oraz uchwałą Nr XIII/59/2011 z dnia 18 lipca
2011 r.; 

 dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat  t.j.  od  dnia  1  stycznia
następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy;

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zawartych we wniosku oraz
prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo
do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana zawartych we wniosku dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych we wniosku jest niezbędne
do  przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  ustalenia  prawa  i  wypłacania
stypendium. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia wniosku. 

mailto:iodo@ug.lubin.pl

