
WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH 

WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
STYPENDIA ARTYSTYCZNE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie: 

             □  moich danych osobowych –zaznacza pełnoletni kandydat 

             □ moich danych osobowych oraz danych osobowych kandydata – zaznacza   osoba    

zgłaszająca niepełnoletniego kandydata 

zawartych w niniejszym wniosku oraz przyjmuję do wiadomości, 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), zwane dalej RODO, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Burmistrz Kętrzyna z 

siedzibą w Kętrzynie Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska 

Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz adres e-mail: iod@miasto.ketrzyn.pl. 

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach 

związanych    bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli ma Pani/Pan 

pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora Danych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku stypendialnego, 

realizacji wypłaty stypendium, opublikowanie listy stypendystów (imię i nazwisko) na 

stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w celach archiwalnych na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art.6 ust.1 lit a RODO) oraz obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzane danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. zgodnie z art. 77. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do 

przyznania i wypłaty stypendium. W przypadku niepodania w/w danych, nie będzie 

możliwe zrealizowanie w/w celu. Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości. 

 

..................................................................................................................................................... 

                  Data i podpis kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata 
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