
Klauzula informacyjna  
 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

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

kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków  o 

udzielenie stypendiów  absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu 

Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce oraz w przypadku 

przyznania stypendiów przez Prezydenta Miasta upublicznienie Państwa danych: imię i 

nazwisko, wynik na egzaminie maturalnym z matematyki  na poziomie rozszerzonym, nazwa 

uczelni i kierunek studiów. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa: 

 -  Uchwała Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego 

dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce.  

-  Uchwała Nr XIII/218/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach 

Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. 

- Uchwała Nr XLVIII/994/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom  

szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne 

Wyniki w Nauce. 

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz aktach wykonawczych do tej ustawy . 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej 

ich przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo 

wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta 



Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

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

Osobowych. 


