
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik 

Ustaw, poz. 1000) uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 

Tarnów. 

2. W Gminie Tarnów został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, 

tel. 14 688 01 48, iodo@gmina.tarnow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu przyznawania 

stypendium językowego im. Michaela LEIER, ufundowanego przez LEIER POLSKA S.A. na 

podstawie wyrażonej zgody oraz innych właściwych przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa.   

6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo 

do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania –w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

7. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych do 

wskazanych wyżej instytucji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania i przekazania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych można wycofać osobiście 

stawiając się w  Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 

pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

 

                        .............................................................................................................................. 

                             /miejscowość, data i czytelny podpis studenta składającego podanie/ 

mailto:iodo@gmina.tarnow.pl

