
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z przyznawaniem oraz wypłatą dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników oraz w celach kontaktowych  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:      

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i                 

Gminy Czarny Dunajec z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec 

działający  przez  Gminny Zespół Oświatowy z siedzibą ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny 

Dunajec  tel. 18/521 36 80,    e-mail: gzo@czarny-dunajec.pl 

 

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Gminny Zespół Oświatowy                             

w Czarnym Dunajcu powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Wiesława Kowalskiego 

adres pocztowy- ul. Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw, adres e-mail:  inspektor@cbi24.pl.  

 

3. Cel przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu w przyznania oraz wypłaty dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz w celach kontaktowych. 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania  danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, określonego w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

 

5.  Informacje dodatkowe  

1) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych       

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

2)  Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:  

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

b) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki,  

3) Dane osobowe będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której    

zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat (zgodnie 

z kategorią archiwalną B10), po czym ulegną zniszczeniu 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5) Państwa  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

6) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

7) Konsekwencją niepodania danych jest odmowa przyznania dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników. 
 
 
                                                                                                        .................................................................                                                                                                                                          
                                                                                                                  ( podpis wnioskodawcy)              
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