
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska/imienia i nazwiska dziecka, 

wizerunku/wizerunku dziecka przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w celu związanym  

z przyznaniem bądź nie przyznaniem stypendium, na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, a także opublikowanie tych danych w Biuletynie Samorządowym 

„Nowinki Strońskie” (biuletyn będzie wydany w formie papierowej w ilości 1200 egz.  

i rozprowadzany nieodpłatnie na terenie gmin, natomiast w formie pdf zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej www.stronie.pl oraz drogą mailową zostanie rozesłany 

do osób, które wyraziły chęć otrzymywania w/w biuletynu przez pracownika Centrum 

Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim). 

 

 

 

………………………………………………………………….. 
Data i podpis 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

informuję: 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę 

przy ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim. 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres 

siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl. 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania bądź nie 

przyznania stypendium. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest - udzielona zgoda. 

5. ODBIORCY DANYCH - Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ- Pani/Pana dane nie 

będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH - Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat (stypendia artystyczne i naukowe), 

10 lat (stypendia sportowe), zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów 

gminy lub do czasu cofnięcia zgody. 

8. PRAWO PODMIOTÓW DANYCH - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. 

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH - Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie - udzielonej zgody. 

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH - Podane przez Panią/Pana danych osobowych  

jest dobrowolne. 

 

 


