
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkała/y 

……………………………………………………………………………………………….. (kod, 

miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a, 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 ( Dz. U. UE. L. 119/1 z 04. 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, takich jak zawartych we wniosku, celem rozpatrzenia wniosku o stypendium 

dla studenta  kierunku lekarskiego.  

………………………………………………….  

(czytelny podpis)  

 

Po przyznaniu stypendium przez Zarząd Powiatu Radomskiego wyrażam zgodę na publikowanie 

moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, osiągnięć oraz danych wizerunkowych 

utrwalonych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu poprzez ich umieszczenie w publikacjach, 

biuletynie informacji publicznej, stronie internetowej urzędu, facebooku itp.  

 

 

………………………………………………….  

(czytelny podpis) 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu, 

z siedzibą przy ul. T. Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres  

e-mail: powiat@radompowiat.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Radomiu,  

ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124 tel. (48) 36-55-801  wew. 181; (48) 340-40-64  wew.181; 

e-mail: bkubik@spradom.eu 

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, i e zgodnie 

z  ogólnym Rozporządzeniem 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 (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Radomiu obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na 

podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 

danych na podstawie umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną (okres archiwizacji ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach). 

6. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do przyznania stypendium studentowi 

kształcącemu się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: 
 

• dostępu do treści swoich danych, 
• możliwość ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• przenoszenia i wniesienia sprzeciwu (o ile nie spowoduje to ograniczenia lub 

uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań Urzędu). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art.6 ust.1 lit. a, może ją 

Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Prawa, które Pani/Panu nie przysługują: 
 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

jeśli podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

11. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 


