Uchwała Nr .X?<V.IU.1<3.0X|<5050
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia^).!<^tó'?.!(?>2020 r.

sprawie zmiany Uchwały nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej

w

studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Na podstawie art. 12 ust. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. póz. 920) i art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. póz.85,póz.374,póz. 695,póz. 875, póz.
1086) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia
2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom
kształcącym się na kiemnku lekarskim Załącznik nr 2 (Klauzula Informacyjna) do
Regulaminu określającego zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium
studentom kształcącym się na kiemnku lekarskim stanowiącego załącznik do Uchwały
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 96 ust. l oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. póz. 85, póz. 374, póz. 695, póz. 875, póz. 1086)
stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa rodzaj stypendium, kryteria
i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać
się student i warunki wypłacania stypendium.

Niniejszą Uchwałą dokonano zmian w zakresie treści Klauzuli Informacyjnej,
stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady przyznawania pomocy
materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim będącego
załącznikiem do Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019
r. dotyczących podstaw przetwarzania danych oraz w zakresie zapisu dotyczącego Inspektora
Ochrony Danych.
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Załącznik do Uchwały Nr. .>0<VW\QGł\aoaO
Rady Powiatu Łowickiego

z dma. .5i0. .«-I.^.^CN »iOAOv*
Załącznik nr 2 do Regulaminu
określającego zasady przyznawania
pomocy materialnej w formie
stypendium studentom kształcącym
się na kierunku lekarskim

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 z2016 r. Nr 119, s. l) - dalej
również „Rozporządzenie":

l) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, z siedzibą przy
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez e-mail: iod@powiat]owick^ lub pisemnie na
adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z przyznaniem pomocy
materialnej w formie stypendium, tj.:

a) na podstawie Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
zgodnie z art. 6 ust. l lit. c Rozporządzenia;
b) na podstawie umowy stypendialnej zgodnie z art. 6 ust. l lit. b Rozporządzenia;

4) Państwa dane zostaną ujawnione Starostwu Powiatowemu w Łowiczu oraz Komisji powołanej przez Zarząd
Powiatu Łowickiego. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa

Rady Ministi-ów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu
akt oraz insti-ukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14,
póz.67; Nr 27, póz. 140);

6) Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania;
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze wniosków i realizacji umowy dot. przyznania pomocy
materialnej w formie stypendium.
Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(podpis kandydata)
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