
stypendia szkolne 
 

Informacja  

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:   

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespól Szkół w Mońkach, ul 

Planetarna 13 – w zakresie przyjmowania, rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie 

pomocy materialnej – stypendium lub zasiłku szkolnego.  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Mońki reprezentowana przez 

Burmistrza Moniek, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a,- w zakresie wydania decyzji o 

pomocy materialnej 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mońkach  możliwy jest pod 

adresem email inspektor@um-monki.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu przyjmowania i rozpatrzenia na 

podstawie art.6 ust. 1 lit. e) RODO oraz  realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej 

– stypendium lub zasiłku szkolnego na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów:  

- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) 

 Dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane uzasadniające przyznanie świadczenia 

pomocy materialnejpozyskiwane są bezpośrednio od Wnioskodawcy, zaś w przypadku 

złożenia wniosku do Szkoły, przekazywane będą Gminie Mońki w celu wydania decyzji 

 Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia postępowania w 

zakresie realizacji zadania związanego  z przyznaniem stypendium lub zasiłku szkolnego  

i 5 lat od wypłaty stypendium licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wypłacona 

była pomoc materialna. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw.  

 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 Podanie danych jest obligatoryjne, wymagane przepisami prawa, zaś nie podanie danych 

skutkować będzie odrzuceniem wniosku. 
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