
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

względem osób składających wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego lub stypendium 

Uprzejmie informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Brańszczyk. 

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk 

Nr tel.: 29 59 29 310 

E-mail: sekretariat@branszczyk.pl 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, w celu przyjęcia, rozpatrzenia i odpowiedzi na wniosek o przyznanie zasiłku 

szkolnego lub stypendium, 

b) zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w stosunku do innych 

danych, nie wynikających z przepisów prawa, np. numer telefonu, który może być podany w 

celu usprawnienia kontaktu lub numer konta bankowego w celu usprawnienia procesu wypłaty 

przyznanej pomocy materialnej 

c) konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Brańszczyk będącej Administratorem 

tych danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4) Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym zadania w interesie publicznym          

lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają            

z przepisów prawa, lub wykonującym usługi na rzecz Urzędu Gminy wyłącznie w zakresie tej usługi 

zgodnie z zawartą umową. 

Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

5) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy 

prawa, lub do momentu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, zgodnie z okresami retencji 

dokumentów obowiązującymi w Urzędzie Gminy Brańszczyk. 

6) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadkach       

i na zasadach określonych w RODO. 

Więcej o swoich prawach przeczytasz na naszej stronie internetowej www.branszczyk.pl, zakładka 

Ochrona Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych wynikających z przepisów jest obowiązkowe oraz stanowi warunek 

realizacji Pani/Pana zapytania. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
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