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WNIOSEK 

 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

/ ZASIŁKU SZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM ….. / ….. 

 Adnotacje urzędowe: 
Data wpływu wniosku do UG Sawin 

    -    -       
0 

  

Nr w dzienniku podawczym Podpis 

     
 

 

 

 

Miejscowość   data    -    -        
 

1. Wnioskodawca 

imię  nazwisko  

Adres: miejscowość  ulica  
kod pocztowy    -      poczta  gmina  

PESEL                      telefon kontaktowy  
 

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne / zasiłek szkolny 

imię  nazwisko  

data urodzenia    -    -        miejsce urodzenia  

imię ojca  imię matki  

PESEL ucznia                        

Adres: miejscowość  ulica  
kod pocztowy    -      poczta  gmina  

 

3. Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym  

Nazwa szkoły  
 klasa  

 

4. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej  

    (zaznaczyć właściwe)  

 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą, 

 

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników, 

 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy  

kolegiów pracowników służb społecznych - art. 90d ust. 4, ustawy o systemie 

oświaty), 

 

 świadczenie finansowe (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 5). 

UWAGA! 

Rachunki należy wypisać na wnioskodawcę  
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Uzasadnienie przyznania pomocy materialnej 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: (zaznaczyć właściwy czynnik w odpowiedniej kratce)  bezrobocie, 

 niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność,  brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe: 

 

 

 

 

5. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

a) Czy uczeń pobiera inne stypendium o 

charakterze socjalnym? 
TAK  NIE  

Jeśli TAK, to jakie i w jakiej wysokości? 
 

 

b) Oświadczam, że moja rodzina (wraz z uczniem) składa się z niżej wymienionych osób, 

które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. 

Imię i nazwisko członka rodziny Data urodzenia 

Źródło dochodu * 

Wysokość 

dochodu 

netto w zł 
Miejsce pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

1   
  

  

2   
  

  

3   
  

  

4   
  

  

5   
  

  

6   
  

  

7   
  

  

8   
  

  

9   
  

  

10   
  

  

Łączny miesięczny dochód rodziny netto wynosi  

Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie wynosi  

 

* - dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg 

posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, świadczenie z OPS, stypendium socjalne, 

naukowe, inne. 

 Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. 2021r. poz. 2268, z późn. zm.) – szczegóły w objaśnieniach do wniosku na stronie 4. 
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Do wniosku należy załączyć zaświadczenie(a) o wysokości dochodów wszystkich 

członków rodziny (stosowne do rodzaju wskazanego źródła dochodu). 

 c)  Proszę o wypłacenie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego w kasie Urzędu Gminy 

Sawin 

d)   Wyrażam zgodę na przekazywanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na konto: 

                                                   
                                                   

 

      Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Sawin o zwiększeniu dochodu rodziny lub 

zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły oraz zmianie miejsca zamieszkania poza obszar gminy Sawin. 

     
 ______________________________ 

(podpis wnioskodawcy) 
Oświadczam, że "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)  (Dz. Urz. UE 119/1) 

 

______________________________ 

(podpis wnioskodawcy) 
6. Załączone do wniosku dokumenty: 

Zaznacz Rodzaj dokumentu szt. 

 

zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka 
rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych liczonym na zasadach 
jak w ustawie o pomocy społecznej  art. 8. ust. 3-17. (tekst art. 8 ustawy w 
objaśnieniach) 

 

 odcinek renty, emerytury lub decyzja o jego przyznaniu,  

 
zaświadczenie o wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego 
(lub nakaz płatniczy) 

 

 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z prowadzonej działalności 
gospodarczej 

 

 
Zaświadczenie lub decyzja wydane przez ośrodek pomocy społecznej o wysokości  
świadczeń pieniężnych 

 

 zaświadczenie o wysokości pobieranego dodatku mieszkaniowego  

 
oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem 
pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) 

 

 zaświadczenie z PUP o pozostawaniu bez pracy  

 oświadczenie o uzyskaniu miesięcznych dochodów  

 klauzula informacyjna  

 odcinek potwierdzający opłacone  składki  KRUS  

   

   

   

 

UWAGA! 
Jeżeli rodzic/opiekun prawny ubiega się o stypendium/zasiłek szkolny dla kilkorga dzieci, 

to ww. załączniki składa tylko do jednego wniosku. 

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Sawin do dnia 15 września każdego 

roku szkolnego
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OBJAŚNIENIA  Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2268 z późn. zm.) - Art. 8 

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu 
na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 2) składki na 
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) 
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 2)zasiłku celowego, 3)pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo 
motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, 4) wartości świadczenia w naturze, 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, 5a) świadczenia pieniężnego , o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1255) i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 
r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i 
uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818),  w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom 
działań wojennych (Dz. U. z 2021r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych; 6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981); 8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1598), 9) świadczenia pieniężnego przyznawanego  na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość  Polski (Dz. U. poz. 
2529); 10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz.178, 1192 i 1535);  11)pomocy 
finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r. poz.1472); 12)środków finansowych przyznawanych w ramach działań 
podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; 13) zwrotu kosztów, o których mowa w art.39a ust.1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2021r. poz.1082); 14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym(Dz. 
U. poz. 2270); 15)dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75,952,1901 i 2270); 16)kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);17)kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). 

3. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w 
art.61 ust.2 pkt 2 w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego ,o którym mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 ). 

4. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej 

działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na 
ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi 
od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę 
dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w którym podatnik prowadził działalność, a 
jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowana w oświadczeniu tej osoby. 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

5.   W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 
rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich 
wykazanych w nich dochodów. 

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o wysokości: 1) przychodu; 2) kosztów uzyskania 
przychodu; 3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 4)dochodów z innych źródeł niż  pozarolnicza działalność gospodarcza, w przypadkach o których mowa w ust. 6; 5) 
odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 6) należnego podatku; 7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

7.  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie 
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

8. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.*( kwota weryfikowana co 3 lata i ogłaszana przez Radę Ministrów) 

9. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

10. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego 
pięciokrotnie kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód 

został wypłacony. 

11. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

12. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie 
świadczenia z pomocy społecznej. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915,                                                      
z późn. zm. ) Miesięczna wysokość dochodu na osobę  w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 
określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej  Pomoc materialna przysługuje: 
1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach  publicznych szkół artystycznych  oraz słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;  
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Formy udzielania stypendium szkolnego: 
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w 

ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,  
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust.3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. 
4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  
5. stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o 

których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy 
kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 
Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym 
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. (Dz.U. 2022 poz. 615, 1265) o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.2022 poz. 615, 1265 ). o świadczeniach rodzinnych. 
Stypendium szkolne jest przyznawane na: 
1. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, 
2. Wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt.2, 
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. 
Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń lub rodzice są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego . Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 
szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
* obecnie miesięczna kwota dochodu z hektarów przeliczeniowych wynosi  345,00 zł 
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Obowiązek informacyjny 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 

ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Sawin reprezentowany przez  Wójta Gminy 

Sawin z siedzibą w 22-107 Sawin, ul. Chutecka12 tel. (82) 567 30 12 e-mail: ug@sawin.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Agatę Szwed, z którą mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: iod@sawin.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania bądź odmowy przyznania stypendium 

szkolnego lub zasiłku szkolnego na podstawie art.90d ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie 

oświaty oraz uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy Sawin z dnia 8 maja 2015r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy 

Sawin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 11 czerwca 2015r poz.1918 z późn. zm.) gdyż jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.   

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 


