
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O UDZIELENIE  
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE M. ST. WARSZAWY  

Na podstawie 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 tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Bema 91,  

01-233 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571 50 00.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

e-mail iod@ops-wola.waw.pl, tel. 22 571 50 30.  

3. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane  

w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku 

szkolnego. Podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b tego rozporządzenia, w związku z art. 90d 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1327)  

i wydanymi na jej podstawie Uchwałami Rady m. st. Warszawy  nr Uchwała  

nr XXXIV/1027/2020 i nr XXXIV/1033/2020 z dnia 30.07.2020 r.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione do ich otrzymania  

na podstawie przepisów prawa, w tym kontrolne i sprawujące nadzór, banki oraz 

podmioty, którym Ośrodek zleca usługi ( przetwarzające dane osobowe na podstawie 

stosownych umów zawartych z Ośrodkiem np. operator pocztowy, dostawcy 

oprogramowania, podmioty świadczące doradztwo, obsługę prawną, usługi 

brakowania dokumentacji, hostingu poczty i strony www). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych  

c) na podstawie art. 18 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych1. 
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7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 


