Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Pałecznica z
siedzibą w Pałecznicy przy ul. Św. Jakuba 11, tel.: 41 384-80-37, adres email:
urzad@palecznica.pl,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o
udzielenie dofinansowania z tytułu kształcenia pracownika młodocianego na
podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj, w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uprawnione podmioty,
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6. Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do
rozpatrzenia wniosku, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego, i
tam przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Wykazem Rzeczowym
Akt,
7. Dane osobowe ucznia, niezbędne do rozpatrzenia wniosku, Administrator otrzymuje
od pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu,
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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