
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: telefon kontaktowy, adres mailowy, 

wskazany do przelewu rachunek bankowy (nazwa banku, nazwa rachunku, posiadacz rachunku, numer 

rachunku) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku o przyznanie Stypendium Starosty 

Wejherowskiego dla uczniów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. „a” 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). 

 

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny 

Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych 

innych niż wynikające z przepisów prawa. 

 

 

data    ………………………………  podpis imienny    …………………………….………………… 

 

 

Informujemy, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 

Wejherowo; e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl  

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Kawczyńska e-mail: 

iod@powiatwejherowski.pl  

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie Stypendium 

Starosty Wejherowskiego dla uczniów na podstawie przepisów Ustawy o Systemie Oświaty 

oraz dobrowolnej zgody.  

4) Wyrażając zgodę uzyskuje Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5) Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa 

oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora tj. 

Komisja Stypendialna, która będzie przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko 

zgodnie z naszymi poleceniami.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązującego  nas okresu archiwizacji 

tj. przez 5 lat. 

8) Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. 

Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora.  

9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje 

przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.  

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

11) W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać 

się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w 

sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można 

złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 

wynikające z przepisów prawa. 

……………………………………………   

                                                                                                                              (data, podpis)   
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