Klauzula informacyjna dla studentów ubiegających się o pomoc materialną
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa
i Organizacji Pracy w Radomiu, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom. W sprawie przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się pod adresem mailowym: edukacja@wisbiop.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Wyższa
Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, ul. Grzybowska 4/6, 26-600
Radom, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@wisbiop.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania pomocy materialnej w formie
stypendium socjalnego/stypendium rektora dla najlepszych studentów/stypendium specjalnego/zapomogi dla studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa Organizacji Pracy
w Radomiu.
4. Wśród danych osobowych, które przetwarzamy, znajdują się dane dotyczące stanu zdrowia.
5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia Pani/Panu pomocy materialnej.
7. Pani/Pana dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz cofnięcia zgody do ich przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
12. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez uprawnione podmioty w związku z ubieganiem się
o pomoc materialną w WISBiOP w Radomiu zgodnie z Rozporządzeniem 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) - dalej „RODO”
data ………………………….

czytelny podpis……………………………………………………

