Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych,
dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Włocławek, mający siedzibę w Urzędzie Miasta we Włocławku, ul. Zielony Rynek 11/13, nr tel. (54) 414 40 00 nr
fax (54) 411 36 00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl ,
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl ,
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Zadania wynikają z następujących aktów prawnych :
• ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.) ,
• uchwały Nr XI/110/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek ( Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2011r. Nr 195.poz.1799)
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek.
6) Osoba, której dane dotyczą ma:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest,
że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Ogólna treść jak również szczegółowe informacje związane z Ochroną Danych Osobowych znajdują się w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie www.wloclawek.pl w zakładce POLITYKA
PRYWATNOŚCI.

Zapoznałam/em się z powyższą informacją
Włocławek, dnia …………….
(data)

……………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

