
Klauzula informacyjna dla uczniów / wnioskodawców 

 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej RODO, informujemy Pana/Panią, iż: 

I Administratorem Pana/Pani danych jest  Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach Pl. Piastów 10. Kontakt z administratorem możliwy jest pod 

powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: post@mz.pl. 

II Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się listownie 

na adres: Mostostal Zabrze S.A. ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl. 

III Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach: 

-realizacji programu stypendialnego zgodnie z zapisami w Regulaminie Stypendiów przyznawanych Przez 

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., na podstawie wyrażonej przez  

Pana/Panią zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

-wypłaty świadczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Uczeń/wnioskodawca jest stroną w przypadku 

przyznania stypendium, 

- w przypadku przyznania stypendium realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, w tym związanych z dokumentacją podatkową, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa) 

-dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi prawnie 

uzasadniony interes. 

 

IV Administrator przekazuje Pana/Pani dane podmiotom powiązanym w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal 

Zabrze, zgodnie ze schematem organizacyjnym udostępnionym na stronie internetowej: 

http://www.mostostal.zabrze.pl/pl/page/grupa-kapitalowa oraz podmiotom przetwarzającym Pana/Pani dane 

osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia m.in. podmiotom zewnętrznym zajmującymi się obsługą 

systemów informatycznych. 

V Administrator, z zastrzeżeniem zdania następnego, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Administrator, w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług związanych z obsługą 

systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem Administratora, może udostępniać 

usługodawcy mającemu siedzibę na terytorium Sri Lanki dane osobowe zawarte w takim systemie 

informatycznym Administratora. W takim przypadku dane osobowe są przekazywane z wykorzystaniem 

standardowych klauzul ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Może Pan/Pani 

zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach oraz przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania 

kopii Pana/Pani danych osobowych 

VI Dane osobowe Kandydata przetwarzane są od chwili złożenia wniosku o przyznanie stypendium i przez okres 

wypłaty przyznanego stypendium, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających  

z  przyznania oraz wypłaty stypendium.  

Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów 

o rachunkowości. 

 VII Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku ani wypłata 

świadczenia, dlatego w przypadku ich niepodania wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony. 

VIII Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
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Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisów RODO. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią/Pana 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Mostostal Zabrze ul. Dubois 16, 

44-100 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail adres: martyna.samiec@mz.pl  

IX Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane nie będą 
podlegały profilowaniu. 

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy 

stopień bezpieczeństwa. 
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