Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, 03-042
Warszawa;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych pod adresem: iod@opsbialoleka.waw.pl
3) dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celu
rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, przy czym podstawę
przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6. ust. 1 lit. a (w przypadku podania numeru
telefonu, adres email, adresu korespondencyjnego), art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
RODO w związku z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. z zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta stołecznego Warszawy;
4) odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi informatycznej lub prawnej na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
c) szkoła, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
- odpowiednio w zależności od tego, który z tych podmiotów jest zaangażowany w sprawę
przyznawania stypendium zgodnie z uchwałą Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego
Warszawy (z późniejszymi zmianami);
d) banki realizujące wypłatę stypendium lub zasiłek szkolny;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej;
6) dane zgromadzone w związku z rozpatrzeniem wniosku będą przetwarzane przez okres wypłaty
stypendium lub zasiłku szkolnego, a następnie będą przechowywane w archiwum zakładowym
przez okres 10 lat licząc od 1 stycznia roku następnego od dnia zakończenia sprawy;
7) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
8) uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu,
którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO,
osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od
spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
9) przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny nie dochodzi do
wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców
(opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych
profili tych osób;
10) jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
11) podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkiem
ustawowym, za wyjątkiem danych w zakresie numeru telefonu, poczty elektronicznej oraz
adresu korespondencyjnego, których podanie jest fakultatywne. Konsekwencją niepodania
danych osobowych obligatoryjnych może być odmowa przyznania świadczenia w formie
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

1

