
………………………………………………………………………………….                   ……………………….………., dnia. ……………………………. 

………………………………………………………………………………….    

              (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji procedury 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest Wójt Gminy Cisek,                                

ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Cisek  - info@cisek.pl. 

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach regulujących przyznawanie 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników1 będą przetwarzane w celu 

rozpatrzenia i realizacji wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

Numer telefonu przetwarzany będzie w celu nawiązania kontaktu, na podstawie zgody2 , która może 

być odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji wniosku. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67; 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów 

wynikających z przepisów prawa oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W przypadku niepodania danych, 

wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe. 

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

 

…………..……….…………………………….…………… 

(data, podpis - imię i nazwisko) 

 

                                                           
1 Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 
2 Art. 6 ust. 1 lit a 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)                   
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)   


