
 
 

Klauzula dla osób wnioskujących o przyznanie stypendium naukowego/sportowego przez 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu z 

siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań 
 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, 
przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań (w dalszej części jako: 
WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek 
Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@msz.poznan.pl  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  

1) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z koniecznością rozpatrzenia 
wniosku o przyznanie stypendium naukowego/sportowego oraz realizacji stypendium po pozytywnie 
rozpatrzonym wniosku art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
zarządzania oświatą a także innymi aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy dotyczących 
przyznawania świadczeń stypendialnych.   

2) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z koniecznością prowadzenia 
dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w związku z przepisami takimi 
jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jak i pozostałymi przepisami dotyczącymi podatków, 

3) Wypełnienia obowiązków ranch ciążących na administratorze w związku z koniecznością archiwizacji danych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

ODBIORCY DANYCH: 

Dane osobowe mogą ̨być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność WSCKZiU w zakresie dysponowania 
mieniem i finansami w tym organowi prowadzącemu WSCKZiU- Województwu Wielkopolskiemu. Ponadto 
WSCKZiU będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania 
IT wspomagającego zarzadzanie oraz dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.  

CZAS PRZETWARZANIA: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:  

• w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia- do momentu zakończenia rozpatrywania wniosku, 
• w celu realizacji świadczenia- do momentu zakończenia wypłaty świadczenia, 
• w celu prowadzenia dokumentacji księgowej- 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończono wypłacanie świadczenia, 
• w celach archiwalnych zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi archiwum przez okres 5 pełnych 

lat od zakończenia roku, w którym zakończono wypłacanie świadczenia lub od zakończenia roku w którym 
zakończono rozpatrywanie wniosku o przyznanie stypendium (w przypadku wniosków rozpatrzonych 
negatywnie).  

 

 

 



 
 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                                
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 
 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                    
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nieujawnienia danych 
osobowych nie będzie możliwości w pierwszej kolejności rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia 
stypendialnego a następnie jego realizacji.  

 


