
 

………………………………………………………………………………..……. Opole, dnia …………..……………………………………… 
Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………..……. 
 (adres miejsca zamieszkania) 

 

Oświadczenie 

W celu umożliwienia uzyskania od dyrektorów szkół informacji koniecznych dla potrzeb realizacji ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), wyrażam zgodę 

na przekazywanie informacji o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dyrektorowi szkoły, 

do której uczęszcza moje dziecko: 

1) ………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………. 

Klauzula informacyjna: 

Z Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejskie Centrum 
Świadczeń w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, zwanym dalej MCŚ Opole. Z Administratorem 
można się skontaktować  pod adresem ado@mcs.opole.pl. 

2. W Miejskim Centrum Świadczeń powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  Kontakt  pod 
adresem iod@mcs.opole.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu  umożliwienia Miejskiemu Centrum Świadczeń  
uzyskania od  dyrektora szkoły do której uczęszcza Pani/Pana dziecko informacji o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego, co jest niezbędne do realizowania obowiązków Administratora w zakresie 
ustalenia nienależnie pobranego stypendium  na podstawie: 
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby 
uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości 
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497), 

• Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
poz. 1575), 

• Uchwała Nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 
Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum 
Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków 
energetycznych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 70 poz. 893 
z późn. zm.). 

4. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane: 
• podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

• Poczcie Polskiej, 

• twórcy oprogramowania dziedzinowego, firmie INFO-R ze Skoczowa, 

• podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MCŚ Opole, 



 

• podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole pomoc prawną, 

• podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne, 

• dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną. 

6. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, dlatego przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia, 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia, 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia, 

• ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia, 

• wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia, 

• cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji 
skutkuje usunięciem Pani/Pana danych. 

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których 
sprawowana jest prawna opieka. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) jeśli uważa Pani/Pan że dane przetwarzane są niezgodnie z RODO  

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

………………………………………..…………………………….. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 


