
Klauzula informacyjna – zasiłki szkolne

• Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
• administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 32-540 Trzebinia, 
ul. Kościuszki 38, tel. 32 612 15 10,

• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:   baranowskiodo@gmail.com  ,

• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, natomiast dane osobowe 
w postaci numeru telefonu będą przetwarzane w celu kontaktu w związku z rozpoznawaniem 
wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody,

• dane osobowe są udostępniane  następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

◦ Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebini 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 38, 

◦ podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

◦ podmiotom serwisującym systemy informatyczne administratora oraz Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej,

◦ podmiotom świadczącym administratorowi oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej usługi prawne, 
audytowe, doradcze,

• dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej, tj. 5 lat,

• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,

• w odniesieniu do udostępnionych danych w postaci numeru telefonu przysługuje  dodatkowo 
prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o systemie oświaty i jest 
niezbędne do rozpoznania wniosku.  Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi 
rozpoznanie wniosku  i wydanie decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w formie zasiłku 
szkolnego. Podanie nr telefonu jest dobrowolne.

• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe 
nie podlegają profilowaniu

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej
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