
Klauzula informacyjna 
dla osoby fizycznej, od której Urząd Miejski w Borku Wlkp. uzyska dane osobowe. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 95/48/WE  (ogólne 
rozporządzenie ochronie danych) - (Dz. U. UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 24 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), wobec uzyskania od Pani/Pana danych 
osobowych, Urząd Miejski w Borku Wlkp. informuje: 
 

1. Dane administratora danych  – administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie:         
Gmina Borek Wlkp. z siedzibą ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp.,  
reprezentowaną przez Burmistrza Borku Wlkp. 
mail: sekretariat@borekwlkp.pl 
tel. 655716120 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Piotra Kropidłowskiego, z którym można 
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 
693623943, e-mail: iod@comp-net.pl 
 

2. Cel przetwarzania: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego. Administrator danych 
osobowych nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych  niż 
wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce,  o 
wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w związku z dofinansowaniem 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego.- zgodnie z ustawą z dnia 24 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

 
3. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych 

innym odbiorcom poza: 
- jednostkami organizacyjnymi podległymi  administratorowi danych osobowych, 
- organami władzy publicznej, 
- organami kontroli i przestrzegania prawa.  

W przypadku konieczności przekazania danych innym odbiorcom niż wymienionych w pkt. 4, zostanie 
Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 
 

4. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i jest niezbędne w celu dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego. 

 
5. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie 
Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

 
6. Administrator danych osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 
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7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem 
wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania  i archiwizacji 
pozyskanych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) i Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. 
U. 2011 r. poz. 14 ). Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez dwa lata kalendarzowa 
od daty zakończenia obowiązywania umowy, nie dłużej niż przez okres 10 lat. 

 
8. Ma Pani/Pan prawo do: 

a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora 
danych osobowych w Borku Wlkp., ul. Rynek 1 (art. 15 RODO), 

b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do 

innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa  

się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO). 
 

9. Administrator danych osobowych informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania 
przekazanych danych osobowych z RODO. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z otrzymaniem stypendium 
Burmistrza Borku Wielkopolskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia przez moje dziecko. Podaję 
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 
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. 
 

 

……………….………………………………………………………………………………………………………... 

(data i podpis osoby składającej zgodę na przetwarzanie danych) 

 

 

Proszę o podpisanie formularza i odesłanie bądź dostarczenie do siedziby  

Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  

Rynek 1 

63-810 Borek Wlkp.  

pokój nr 8 


