
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI. 
 

Administrator danych osobowych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności 1. 

Można się z nim skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, 

b) przez adres e-mail: ug.siemkowice@post.pl, 

c) telefonicznie: (43) 841-72-69, 

d) ePUAP: /n9526flsor/skrytka 

Cel i podstawy przetwarzania.   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Siemkowice, tj. 

zorganizowania lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia / ucznia (dziecka) niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola, gdzie 

realizuje obowiązek szkolny lub wychowanie przedszkolne. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 32 ust. 5-7 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

Odbiorcy danych osobowych. 

Pani dane nie będą udostępniane innym podmiotom.  

Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy, a następnie archiwizowane przez okres 5 lat zgodny z 

obowiązującym w Urzędzie Gminy jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl. 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zorganizowaniem lub zwrotem kosztów przejazdu 

ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola, gdzie realizuje obowiązek szkolny lub wychowanie przedszkolne.  

Inspektor ochrony danych. 

Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@myiod.pl lub w 

sekretariacie Urzędu Gminy. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 

aktualizacja: 13.01.2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 


