
 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w związku z ubieganiem się o stypendium sportowe w Gminie Miasto Chełmno 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. 

Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Dworcowa 1,  86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

4. Przetwarzanie danych kandydata do otrzymania stypendium sportowego lub jego opiekuna prawnego odbywa się w 

związku ze złożeniem oraz rozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium sportowego w Gminie Miasto Chełmno. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło złożenie 

wniosku.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem pozwalającym na realizację wymienionych celów. Niepodanie tych danych 

spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.  

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych: 

 

Ja, …………………………………………………………. zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich 

danych osobowych oraz (dotyczy opiekunów prawnych) danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

……………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

      

 

Chełmno, dn. ……………………….     ……………………………………… 

                       (podpis osoby składającej wniosek) 
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