Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul.
Mieszka I 27, 62-200 Gniezno dla osób wnioskujących o przyznanie pomocy materialnej
przez WSCKZiU

ADMINISTRATOR:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200
Gniezno.
NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony
danych Jacek Andrzejewski z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres:
iod@wsckziu.gniezno.pl lub dzwoniąc na nr telefonu: 601 140 404.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy
materialnej oraz wypłaty świadczeń na podstawie:


art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
(przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) w związku z ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
w zakresie przepisów dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnej
oraz motywacyjnej.

ODBIORCY DANYCH:
Dane osobowe będą udostępniane (powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług
i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług
dodatkowych w zakresie obsługi IT (hosting poczty elektronicznej), bankom oraz pozostałym
instytucjom finansowym (w zakresie realizacji płatności w ramach przyznanej pomocy materialnej).
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od złożenia wniosku o przyznanie
pomocy materialnej a w przypadku realizacji wniosku i wypłaty świadczenia przez okres 5 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła wypłata świadczenia.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych*



dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowanie,
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usunięcie lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia oraz realizacji wniosku
o przyznanie pomocy materialnej i wypłaty świadczenia.
Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji
w tym profilowaniem.
* Rozporządzenie 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
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Klauzula informacyjna dla osób korespondujących wnioskujących o
przyznanie pomocy materialnej przez WSCKZiU
1. Klauzulę należy przekazać każdemu kto wnioskuje o pomoc materialną.
2. Klauzulę należy przekazać:
a. Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
3. Klauzulę można przekazać w dowolnej formie:
a. przekazać wydrukowaną na papierze i załączyć wniosku,
b. przesłać e-mailem,
c. nanieść do wniosku jako załącznik
4. W przypadku zmian w przepisach, klauzulę należy zweryfikować i ewentualnie
aktualizować.
5. Za aktualność klauzuli odpowiada inspektor ochrony danych.
6. Za stosowanie klauzuli odpowiada Dyrektor jednostki.

/-/ Jacek Andrzejewski
Inspektor ochrony danych
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