
......................................................................... 

               imię i nazwisko 
 
............................................................................ 

 
........................................................................... 

            adres zamieszkania 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych 
przeze mnie we wniosku w celu otrzymania stypendium w Szkole Pijarskiej w Katowicach. 
 
Administratorem danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Szkoła 
Podstawowa Zakonu Pijarów im. Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach 40-750, 
ul. Pijarska 7 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 
 
Zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 
 

 

 
     ……………………………………       ............................................... 

                        data                                                             podpis 

   

* niewłaściwe skreślić 

Klauzula informacyjna  
 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a i b 

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) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO). 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach 
40-750, ul. Pijarska 7 

 
3. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować pisemnie na ww. adres lub na adres e-mail szkoły: katowice@pijarzy.pl. 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody 

w celu podjęcia przez Szkołę działań na Państwa wniosek zmierzających do przyznania 

świadczenia lub zawarcia umowy. 

5. Niepodanie danych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować 

niemożnością rozpatrzenia Państwa sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie 

załatwienia wnioskowanej sprawy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
mailto:katowice@pijarzy.pl


6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni przedstawiciele Szkoły 

oraz - wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania - podmioty 

zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Szkoły Pijarskiej, w szczególności firmy 

informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, firmy 

dokonujące rozliczeń księgowych Szkoły, organ prowadzący Szkoły. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

dla których dane są przekazywane oraz przez okres przedawnienia wzajemnych 

roszczeń z tego tytułu. 

9. Państwa dane nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub 

profilowania. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni 

do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio 

innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

d. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody na 

przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do 

ich przechowywania. 

f. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


