
Klauzula informacyjna 
 

dotycząca przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy 
Sokółka w roku szkolnym 2019/2020 

 
Burmistrz Sokółki informuje, że: 
 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. ( Dz. Urz. UE.L Nr 119 str.1 z późn. zm.) Administratorem Państwa danych osobowych  jest Burmistrz 
Sokółki z siedzibą przy Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, tel.: 85 711 09 00.  

1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 
można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, przesyłając informację na adres: kancelaria@sokolka.pl lub dzwoniąc pod numer: 
85 711 0900 .  

2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium 
lub zasiłku szkolnego a konsekwencją ich niepodania będzie skutkować brakiem możliwości realizacji 
wniosku. 

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Uchwały Nr XXXII/250/05 Rady Miejskiej w Sokółce 
z dnia 31 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106 poz. 1276 z późn. 
zm.) przyznawania stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka i zgodnie 
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Podane przez Pana/Panią dane nie będą profilowane ani przetwarzane automatycznie. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Oświadczenie 
 
1.  Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 
2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Sokółki z siedzibą przy Pl. Kościuszki 1, 16-100 
Sokółka moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego 
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sokółka. 
3.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 
                   ................................................................. 
                       (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

 


