Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
„Wyprawka szkolna”
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta
Zgorzelec.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATOTRA

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.eu Tel. 757756604.

DANE KONTAKOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu
757759914, poprzez email: j.kuziora@zgorzelec.eu lub pisemnie na
adres Administratora.
Pani /Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu
udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i
materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, w tym
specjalnego lub do kształcenia w zawodach w ramach programu
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”;
Podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust.1 lit. c RODO – tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

KATEGORIE ODNOŚNYCH
DANYCH OSOBOWYCH

ODBIORCY DANYCH
PRZEKAZYWANIE
DANYCH OSOBOWYCH DO
PAŃSTW TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA
O PROFILOWANIU ORAZ
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna oraz dziecka, adres
zamieszkania, szkoła oraz klasa do której dziecko uczęszcza, numer
konta bankowego, numer dowodu osobistego (w przypadku nie
posiadania konta bankowego).
Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane
innym odbiorcom.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych oraz danych dziecka do państw
trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach
dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo żądania ich
sprostowania, prawo do usunięcia danych lub żądania ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dyrektor Szkoły, do której uczęszcza dziecko, które otrzyma pomoc
w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka Szkolna”.
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom
przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.

