
                                                                     

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium:

1. za wyniki w nauce*
2. laureat/finalista konkursów, olimpiad przedmiotowych*
3. za osiągnięcia sportowe*
4. za osiągnięcia artystyczne*

* właściwe podkreślić

      WNIOSKODAWCA

1. 1mię i nazwisko …....................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:

ulica................................................................... kod pocztowy..................................................
miejscowość...................................................nr telefonu...........................................................
e-mail..........................................................................................................................................

3. Nazwa i adres szkoły w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły............................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

       DANE UCZNIA

1. Imię i nazwisko..........................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia............................................................................................................
3. Numer PESEL

 

4. Miejsce zamieszkania
ulica …................................................................. kod pocztowy...............................................
miejscowość …..........................................................................................................................

5. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń.......................................................................
…................................................................................................................................................
…..............................................................................klasa..........................................................

6. Ocena z zachowania …..............................................................................................................
7. Średnia ocen za ostatni rok szkolny (do dwóch miejsc po przecinku )
8. Inne osiągnięcia ucznia uzasadniające przyznanie stypendium….............................................

…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia ucznia …...................................................
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
10. Nazwa  banku  i  numer  rachunku  bankowego,  na  który należy przekazać  stypendium za

wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
…................................................................................................................................................

             
- - - - - -

 

….......................................................                           ….....................................................
     ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły)                                          ( data i podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

     Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  informacją  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych
               i przysługujących mi prawach z tym związanych.

                                                                                                                      …............................................................
                                                                                                                               ( data i podpis wnioskodawcy)

                       
                  



Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Gminę Świebodzice na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce,

osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne

Zgodnie  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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana  (niepełnoletniego  ucznia)  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta
Świebodzice z siedzibą   w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.

2. Wszelkie  kwestie  dotyczące  danych  osobowych  można  kierować  na  adres  e-mail  :
iod@swiebodzice.pl  lub  tel.  :  74-666-95-02  bądź  listownie  na  adres:  ul.  Rynek  1  58-160
Świebodzice.

3. Pani  /Pana  (niepełnoletniego  ucznia)  dane  będą  przetwarzane  w celu  przyznania  stypendium za
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
5. Pani/Pana (niepełnoletniego ucznia) dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy Prawo
oświatowe.
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  (w  tym niepełnoletniego  ucznia)  jest  wymogiem
wynikającym z Uchwały Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających
naukę na terenie Gminy Świebodzice. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konsekwencja
niepodania danych osobowych brak jest możliwości rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium.

6. Pani/Pana (niepełnoletniego ucznia)  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji  ww.  celu  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. Odbiorcami  Pani/Pana  (niepełnoletniego  ucznia)  danych  będą  podmioty,  które  na  podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będę udostępniane innym podmiotom. Zgodnie jednak z przepisami
wyżej  wymienionej  uchwały listę  osób,  którym przyznano stypendium za  wyniki   w  nauce,  za
osiągnięcia sportowe lub artystyczne, zamieszcza się na portalu miejskim www.swiebodzice.pl.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie. Aby skorzystać z powyższych
praw należy skontaktować się z administratorem danych ( dane kontaktowe w punkcie 2).

Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Pani/Panu  także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  (niepełnoletniego  ucznia)  danych
osobowych  nie  podlega  Pani/Pan  (  niepełnoletni  uczeń)  decyzjom,  które  opierają  się  wyłącznie  na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.


