
OŚWIADCZENIE 

do wniosku o przyznanie stypendium w ramach „Miejskiego Programu Stypendialnego” dla 

studentów toruńskich uczelni wyższych na rok akademicki ………..……/.…………. 

Ja niżej podpisana/ny 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie we wniosku dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, 

str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że: 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Torunia jest 

Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, 

2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 

56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, 

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana w celu wykonania zadania realizowanego                        

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 

6 ust. 1 lit. e) RODO), 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium przyznawanego                        

w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych (uchwała 

Rady Miasta Torunia nr 218/2019 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla 

studentów toruńskich uczelni wyższych),  

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą: 

a)  komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie stypendium powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia, 

urzędowi skarbowemu właściwemu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych  

według miejsca zamieszkania oraz zgodnie z § 7 ust. 4 cytowanej powyżej uchwały rektorowi uczelni 

wyższej, w której Pani/Pan pobiera naukę. 

6.    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez 

okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e)    prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; 

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g)    prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o stypendium przyznawanego w ramach 

Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. 

9.    Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10.  Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu 

złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: 

iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać 

Pani/Pana identyfikacji). 

 

…..…………………………………………. 
DATA, CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 
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