Obowiązek informacyjny – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,
jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:
 podanie danych jest niezbędne w celu dokumentowania świadczenia pomocy
materialnej w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
studentom/doktorantom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki
Koszalińskiej;
 podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 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 (Dz. U. L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.);
 zakres przetwarzanych danych określony jest na podstawie:
o Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 138);
o Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518, z późn. zm.);
o Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
z późn. zm.);
o Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617,
z późn. zm.);
o Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania;
 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
 dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem postępowania stypendialnego
w bieżącym roku akademickim, a następnie zostaną poddane archiwizacji przez 50 lat;
 obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail:
iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość;
 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

......................................................................................
Zapoznałem/łam się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację

