
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych – stypendium motywacyjne 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku („CKU”) informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 651 58 55, e-mail: iodo@ckubialystok.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, a związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe słuchaczom Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania oraz  

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem tego 

rodzaju, zgodnie z odrębnymi przepisami tj. JRWA. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.  

10. Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać przekazane 

podmiotom zewnętrznym lub uprawnionym organom. 
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