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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – dofinansowanie kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (zwanego dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza 

Gminy Stęszew, adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 8197 122, email: burmistrz@steszew.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Nowińskim- Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. 

Poznańska 11, 62-060 Stęszew, e-mail: iod@steszew.pl lub iod@comp-net.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów 

kształcenia pracowników młodocianych z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego i wydania w tej sprawie właściwej decyzji administracyjnej. 

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1253). 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na mocy przepisów 

prawa. 

8. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości 

realizacji wniosku. 

12. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych. 


