
WZÓR

Oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

…………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
imię i nazwisko kandydata do stypendium

……………………………………………
nazwa szkoły

……………………………………………
adres szkoły

……………………………………………
e-mail szkoły

Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich:

……………………………………………………………..
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz 14 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. ze zm.) (dalej: RODO), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana oraz kandydata do stypendium danych osobowych jest Śląski
Kurator Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a,

2) inspektorem ochrony danych osobowych danych w Kuratorium Oświaty w Katowicach jest
Pani  Agata Andruszkiewicz, tel.: 32/606 30 37, e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl,

3) Pani/Pana oraz kandydata do stypendium dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
procedury przyznawania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Podstawa prawna:

● art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art.90 i i 90 k ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327 ze zm.) oraz

● § 3 i § 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego (Dz. U. z 2005 r. nr 106 poz.890 ze zm.).

Źródło pochodzenia danych Pani/Pana oraz kandydata do stypendium: dyrektor szkoły,
kandydat do w/w stypendium.

4) kategoria Pani/Pana danych osobowych oraz kandydata do stypendium, zawartych we
wniosku: imię i nazwisko, nazwa szkoły wraz z danymi teleadresowymi, osiągnięcia
edukacyjne, (w przypadku przyznania stypendium: imię i nazwisko posiadacza rachunku,
adres, pełna nazwa banku, numer rachunku bankowego).

5) dane osobowe Pani/Pana oraz kandydata do stypendium będą udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów
obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Kuratorium Oświaty w

1 niewłaściwe skreślić
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Katowicach w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe Pani/Pana oraz kandydata do stypendium będą przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania celu określonego w punkcie 3, a po tym czasie będą archiwizowane
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Katowicach przez okres
5 lat, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej np. przepisy o archiwizacji dokumentów,

7) Posiada Pani/Pan oraz kandydat do stypendium (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z przepisów prawa) prawo do:

● dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
● sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
● usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
● ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
● przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
● prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
● cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) Pani/Pana oraz kandydata dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

i organizacji międzynarodowych,
9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kuratorium Oświaty w Katowicach danych

osobowych Pani/Pana lub kandydata narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Pani/Pana oraz kandydata do stypendium dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane,

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości procedowania wniosku o przyznanie stypendium
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2020/2021.

Oświadczam, że zapoznałam się /zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych.

….……………………………………
Podpis kandydata pełnoletniego

Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich:

……………………………………………………………………………………...
Podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium2

2 niewłaściwe skreślić


