
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olszanka, Olszanka 37, 08 – 207 

Olszanka, tel. 83 357 51 23  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Olszanka jest: iod@olszanka.gmina.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe i dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Olszanka, złożonego zgodnie z 

Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za 

wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka oraz 

ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

 Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;  

posiada Pani/Pan:  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

Zapoznałem/am się: 

 

…………………………………………………. 

(data, czytelny podpis rodzica)  
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