
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.  Nr 119, str. 1) – zwanym 
dalej RODO informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta 

Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy; 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem 

tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium dla najzdolniejszych studentów 
mieszkających i studiujących w Puławach złożonego zgodnie z Uchwałą Nr X/94/19 Rady 
Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr XII/120/19 Rady Miasta 
Puławy z dnia 24 października 2019 r.  oraz ewentualnego przyznania tego stypendium 
i korzystania z niego; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy a następnie 
archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną jednolitego rzeczowego wykazu akt; 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz 
prawo do ograniczenia przetwarzania; 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium 
dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach złożonego zgodnie 
z Uchwałą Nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 
XII/120/19 Rady Miasta Puławy z dnia 24 października 2019 r. oraz ewentualnego przyznania 
tego stypendium i korzystania z niego; 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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