
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 
 
Zgodnie z art. 13 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 
osobowych), informuję, że: 
 administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,  

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na 
adres administratora danych wskazany wyżej, 

 dane przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku przyznania takiego świadczenia 
w celu jego realizacji (na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty), 

 odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, jednostki oświatowe Gminy Miasto Rzeszów, 

 dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

 przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są 
nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 podanie nr telefonu w celu łatwiejszego kontaktu jest dobrowolne, w przypadku jego podania przetwarzanie 
odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w tym zakresie przysługuje Pani/Panu również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

 podanie pozostałych danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę przetwarzania stanowi 
przepis prawa, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odmową przyznania dofinansowania 
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 

 

W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania. Administrator nie przekaże danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 
 
 
 
 

…………..…………………………….                                                        ….……………..……………………………………………..…… 
miejscowość, data      podpis pełnoletniego ucznia 

w przypadku ucznia niepełnoletniego podpis rodzica 
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