Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora Programu stypendialnego
„Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka”
1. Administratorem danych osobowych jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl
3. Dane osobowe Stypendysty przetwarzane są w następujących celach:
 w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium oraz wykonania Umowy o przyznanie
stypendium fundowanego przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z realizacją
Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 w celu wykorzystania wizerunku Stypendysty w sprawach związanych z przyznanym stypendium, zgodnie z art.
81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 w celu publikacji danych osobowych Stypendysty, w tym wizerunku, w katalogu na stronach internetowych
ACKiM UMCS Chatka Żaka oraz LW „Bogdanka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Stypendystą a Lubelskim Węglem „Bogdanka”
S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Przetwarzanie danych osobowych Stypendysty może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub
produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi
informatyczne. Dane osobowe Stypendysty mogą być udostępnione też innym podmiotom, w tym świadczącym usługi
prawne, kurierskie i pocztowe.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia realizację wskazanych powyżej
celów przetwarzania.
6. W przypadku publikacji danych osobowych Stypendysty w serwisie społecznościowym Facebook, zgodnie z zasadami
stosowanymi przez ten serwis, dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W pozostałych przypadkach dane osobowe Stypendysty nie będą
przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
7. Zgromadzone dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, nie będą również
podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe Stypendysty będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku i wykonania
Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub
przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi) lub do momentu odwołania zgody.
Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna
podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
9. Stypendysta posiada prawo żądania: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania
(w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18
RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (w granicach art. 21 RODO).
10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Stypendysta posiada prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
11. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl
12. Stypendyście przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

