
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH – OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STYPENDIUM MEN 

 

Administrator danych osobowych: Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu  

przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań 

Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe listownie: Inspektor ochrony danych,  

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań; email: iod@ko.poznan.pl; 

telefonicznie: 780 386 035 

Cel przetwarzania danych osobowych: Zapewnienie sprawnej obsługi stypendiów przyznanych  

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Cele archiwizacyjne i rozliczalność 

wymagana przepisami RODO. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO  

– osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

Okres przechowywania danych osobowych: Okres archiwizacji danych osobowych został 

określony przez Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w 

województwie i urzędów obsługujących te organy. Okresy archiwizacji stosuje się po upływie 

pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, 

w którym sprawa została zakończona. W przypadku nie otrzymania stypendium dane zostają 

usuwane niezwłocznie  

Odbiorcy danych osobowych: Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyspecjalizowane podmioty, 

które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie i 

serwisowanie  oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów „eSOD”, 

serwisowanie  oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji” 

Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych: 

• Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

ich przetwarzania  

• Prawo przenoszenia danych 

• Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji. 

Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy: 

— złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93; 

— przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań; 

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej  

http://ko.poznan.pl w zakładce: Załatwianie spraw/Ochrona danych osobowych 

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd 

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