Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby fizycznej, od której Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Gdyni uzyska dane
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy ul. Marsz. Piłsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia.

2.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

3.

Podanie przez Pani/Pana danych wynika z Uchwały nr XII/417/19 Rady Miasta Gdyni z dnia
25 września 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy
Miasta Gdyni.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody i w interesie publicznym (art. 6 ust. 1
lit. a) i e) RODO) w związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
powiatowym oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu:
−

złożenia wniosku o przyznanie stypendium osobiście lub przez pełnomocnika,

−

przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego dostarczonych dokumentów, a w przypadku
przyznania tytułu stypendysty Prezydenta Miasta Gdyni, na udostępnienie wizerunku stypendysty,
na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2019, poz. 1231) w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO,

−

ogłoszenia wyników i przyznania stypendium oraz

−

promocji Gminy Miasta Gdyni w związku z upublicznieniem tych informacji.

Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w innych celach, gdyby
jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, instytucje
finansowe obsługujące konta bankowe stypendystów, dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) oraz każda osoba korzystająca z oficjalnych stron
internetowych, serwisów społecznościowych i publikacji Urzędu Miasta Gdyni.

6.

W związku z opublikowaniem informacji i wizerunku stypendystów z uroczystości wręczenia
stypendiów, w serwisach społecznościowych, dane osobowe Pani/Pana przekazane poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Dostawca usług zapewnia ochronę przetwarzanych danych w zakresie określonym
w politykach prywatności i ochrony danych, z którymi zapoznać się odpowiednio w Facebook,
Instagram, Twitter lub YouTube.

7.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez
okres archiwizacji wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych t.j. przez
okres 5 lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8.

W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO. Prawo
do cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
ubiegania się o przyznanie stypendium.

