
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 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) informujmy, iż:  

1. Administratorem danych Wnioskodawców ubiegających się o stypendium Wójta 

Gminy Niemce jest Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 

15 21; info@niemce.pl 

2. z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą 

elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane Wnioskodawców będą przetwarzane:  

a) w celu przyznania stypendium Wójta Gminy Niemce dla uzdolnionych dzieci  

i młodzieży terenu Gminy Niemce na podstawie uchwały Nr V/42/2019 z dnia 16 

kwietnia 2019 r. Rady Gminy Niemce w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce w związku z art. 

90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. c) i e) RODO); 

b) w celu informacyjnym i promocyjnym związanym z działalnością szkoły i Gminy 

Niemce na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela 

ustawowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

4. Dane wnioskodawców zostaną przekazane Gminnemu Ośrodkowi Administracji Szkół 

w Niemcach realizującemu zadania organizacyjne w zakresie stypendium, a dane 

stypendystów - bankowi realizującemu wypłatę stypendium oraz urzędowi 

skarbowemu.  

5. Dane Wnioskodawców będą przechowywane w celu przyznania stypendium przez 

czas nieokreślony zgodnie z instrukcją kancelaryjną, natomiast w celu promocyjnym  

i informacyjnym przez czas trwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Podane przez Wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji 

opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną 

przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii  

i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

7. Wnioskodawcy mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza 

przepisy  RODO. 

8. Wnioskodawcy mają prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;  

9. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie ich 

uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Niemce 

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.  
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