
Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, że: 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Giżycko  z siedzibą w Giżycku, przy 

ul Mickiewicza 33, możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 87 429 99 84 lub adres 

email ugg@ugg.pl,  

2) możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych, dostępnym  pod nr telefonu  

48 22 350 01 40,  bądź adresem e-mail: biuro@inbase.pl, 

3) twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a. przeprowadzenia procedury weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie Stypendium Wójta Gminy 

Giżycko,  

b. w przypadku przyznania Stypendium Wójta Gminy Giżycko, umieszczenia informacji na stronie 

internetowej i na faceboocku Gminy Giżycko i Wójta Gminy Giżycko, 

c. w przypadku przyznania Stypendium Wójta Gminy Giżycko, umieszczenia wizerunku twojego 

dziecka na stronie internetowej i na faceboocku Gminy Giżycko i Wójta Gminy Giżycko.  

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: 

a. nazwisko i imiona dziecka, 

b. data urodzenia dziecka, 

c. imiona i nazwiska rodziców /opiekunów dziecka, 

d. adres  zamieszkania,  

e. numer telefonu/faxu rodziców lub opiekunów, 

f. adres e-mailowy,  

g. nazwa szkoły i klasa, do której dziecko uczęszcza, 

h. pesel dziecka, 

i. nr rachunku bankowego. 

 

5)  Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  

□ dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

□ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego przez nas, polegającego na przyznaniu Stypendium Wójta Gminy Giżycko. 

6)  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat. 

8) Masz prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

                  lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest skorzystanie ze Stypendium Wójta Gminy Giżycko. 

10) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

 


